
Електронски извори 
информација

за хуманистичке науке

Специјализоване базе података
Интернет



преглед електронских извора 
информација
модел оптималног претраживања



Начелна питања

проблем поузданости и потпуности 
електронских извора информација за 
потребе научног истраживања 
због развоја Интернета и све већег броја 
доступних електронских извора ови 
извори информација постају 
незаобилазни



Катарза
појам науке о књижевности и књижевне естетике

омогућава да се представи сложенија техника 
претраживања (подразумева искључивање 
радова из области психологије, медицине, или 
радова у којима се користи у општем значењу 
као синоним за “прочишћење”)
репрезенативан је за однос класичних и 
електронских извора информација
омогућава процену научне ваљаности 
информација



Електронски извори 
информација

Каталози (домаћих и страних 
библиотека, књижарски каталози) и 
друге библиографске базе података
Електронске базе података са 
часописима у пуном тексту
Интернет



1. Каталози

подједнако релевантни као и класични 
библиотечки каталози (подаци о новијим 
књигама се могу наћи само у овој форми)
омогућавају директан приступ подацима 
о фондовима других библиотека и о 
доступности публикација
омогућавају добијање потпуних 
информација о потребној литератури 



Електронски каталози домаћих и 
страних библиотека

nbs1.nbs.bg.ac.yu/cobiss
bmsalf.ns.ac.yu/cobiss
alpha.unilib.bg.ac.yu/cobiss
yubin.jbi.bg.ac.yu/cobiss

www.loc.gov
www.bl.uk
www.bnf.fr







Преглед електронских адреса осталих 
библиотека:

националне библиотеке у Европи
Gabriel: Gateway to European National 

Libraries 
portico.bl.uk/gabriel

Yahoo>Regional>Countries>[Назив 
земље]>Libraries



Књижаре

www.amazon.com
www.bizrate.com

www.plato.org.yu
www.knjizara.com



“Недостаци” каталога

као библиографске базе података 
пружају само полазну информацију за 
будући рад
најчешће дају податке о монографским 
публикацијама



Библиографске базе

релевантност
непотпуност

Arts and Humanities Citation Index
- на компакт диску - од 1994. до 1999. (без 
апстракта)

- на Интернету од 2000. године (мали број радова 
са апстрактима)









2. Електронске базе података са 
часописима у пуном тексту

омогућавају приступ примарној 
публикацији
омогућавају коришћење часописа који су 
недоступни у папирној форми
олакшавају коришћење серијских 
публикација (јасно усмерено 
претаживање)



Аcademic Search Premier
(Eifl Direct)

милтидисциплинарна база намењена 
академским институцијама
садржи текстове из око 3300 часописа 
(2300 рецензираних) 
друштвене науке, хуманистичке науке, 
образовање, физика, хемија, 
лингвистика, књижевност, етнологија



“Недостаци”

текстови новијег датума
недовољна специјализованост базе 
(друге специјализованије базе података: 
Arts Abstracts, Humanities Abstracts, 
MagillOnLiterature)





3. Интернет

велики број погодака који се добија 
приликом претраге (претраживачи: 
Google, Altavista, Lycos, Yahoo)
проблем квалитета добијених 
информација





Добијање релевантних информација са 
Интернета - принципи претраживања

ограничавање претраживања уз помоћ 
опција које нуди Advanced Search







Помоћ у претраживању

Интернет странице које нуде 
пододреднице
претраживачи који бирају странице 
Интернета према степену коришћења







Критеријуми вредновања

ауторство
садржај
структура
могућности претраживања

- процењивање на основу предзнања









коришћење свих расположивих извора 
приликом појединачног претраживања 
(комплементарност извора)

олакшано сакупљање података
коришћење система међубиблиотечке 
позајмице



Универзитетска библиотека 
“Светозар Марковић”, Београд

Драгана Бесара

besara@unilib.bg.ac.yu


