
Дејана Каваја Станишић
Универзитетска библиотека 

“Светозар Марковић” у Београду
kavaja@unilib.bg.ac.rs

Претраживање монографских 
публикација (књига и дисертација), 

е-књига и е-теза



ВБС – Виртуелна библиотека Србије

http://www.vbs.rs/cobiss/

Узајамна библиографско-каталошка база 
података
Претраживање: основно, изборно и командно
Сервис МОЈА БИБЛИОТЕКА
Докторске тезе у ВБС-у



Лисни каталог

• Није све електронски обрађено
• Старија издања морате тражити у лисном 
каталогу 

• Универзитетска библиотека поседује стручни 
и алфабетски лисни каталог



Докторске дисертације у електронској форми

www.ndltd.org
Асоцијација умрежених 
универзитетских репозиторијума

Претраживање
Приступ до пуног текста

















Сервис доступан преко КоБСОН-а

Претраживање
Приступ до првих 24 страница
Приступ до нивоа сажетка

Докторске дисертације у 
електронској форми





Дигитални репозиторијум Универзитета у 
Београду PHAIDRA

Сенат Универзитета у Београду прихватио је да 
се дигитални репозиториј успостави у 
Универзитетској библиотеци, што је део Темпус 
пројекта који смо добили за модернизацију 
библиотечких сервиса.



Дигитални репозиторијум Универзитета у 
Београду PHAIDRA

• Успостављање репозиторијума остварено је у оквиру 
Темпус пројекта "Нови библиотечки сервиси на 
универзитетима Западног Балкана", који се реализује 
у 2010. и 2011. години, a чији је носилац чланица 
Универзитета у Београду – Универзитетска 
библиотека "Светозар Марковић".

• За програмску основу овог репозиторијума изабран је 
систем PHAIDRA Универзитета у Бечу, који је наш ЕУ 
партнер у Темпус пројекту



Дигитални репозиторијум Универзитета у 
Београду



Шта омогућава Дигитални репозиторијум 
Универзитета у Београду – PHAIDRA?

• Депоновање, трајно архивирање и коришћење докторских, 
мастер, дипломских радова, као и публикованих и 
непубликованих радова, уз  потпуно поштовање ауторских 
права

• Phaidra пружа могућност наставницима и сарадницима 
Универзитета да своје научне радове, публикације и друга 
документа сами унесу у систем где ће бити трајно архивирани

• Правна регулатива у вези са лиценцирањем и заштитом 
ауторских права уграђена је у систем. Кориснику су доступни 
различити модели лиценцирања који се једноставно примењују.



TEL – The European Library
www.theeuropeanlibrary.org

Портал европских националних 
библиотека
Централни каталог
Колекције дигитализованих материјала
Виртуелне изложбе
Виртуелна библиотека Србије









medubsm@unilib.bg.ac.rs
Kragujevac, Niš, Novi Sad

Међубиблиотечка позајмица



Електронске књиге су дигитализоване, виртуелизоване 
верзије књига које се могу читати преко рачунара или 
посебних уређаја – читача електронских књига.

Многи програми и уређаји који се користе за 
приказивање садржаја електронских књига омогућавају 
читаоцу функционалност на коју је он навикао приликом 
читања књига штампаних на папиру: обележавање текста 
подвлачењем, дописивање коментара и обележавање 
страница. 

Електронске књиге



Електронске књиге се најчешће презентују у PDF формату и 
могуће их је на рачунару читати помоћу апликације Acrobat
Reader, а овај формат препознаје и већина читача електронских 
књига

Данас у свету постоје многобројни модели ових уређаја од којих 
се тренутно два издвајају својим квалитетом и 
распрострањеношћу: Sony eBook Reader и Amazon Kindle.

Оба уређаја нуде већ поменуте функције карактеристичне за 
већину читача електронских књига

За кориснике у Србији препоручујемо коришћење уређаја 
Amazon Kindle пошто се Србија налази у систему продаје 
везаном за овај уређај.

Електронске књиге



Електронске књиге

Електронске књиге могуће је 
читати и на таблет рачунарима 
и мобилним телефонима. 
Физичке димензије ових уређаја 
отварају нове просторе и нове 
временске периоде за читање. 



Електронске књиге

Да би читање било ефикасно и продуктивно потребно је 
користити уређаје примерене датим околностима и 
окружењу. Читачи електронских књига са екранима на 
бази технологије електронског мастила (Amazon Kindle) 
погодни су за ‘’дуго читање’’, док су таблет рачунари 
предвиђени за ‘’кратко читање’’. 



E-књиге доступне преко КоБСОН-а

SPRINGER

Мултидисциплинарна база података
Књиге и часописи
Претрага и доступност





Oxford Scholarship Online
www.oxfordscholarship.com

1700 књига
Економија, финансије, филозофија, политичке науке, 
религија...
Доступност, претрага, функције

E-књиге доступне преко КоБСОН-а









HeinOnline
http://heinonline.org/HOL/Welcome

часописи, књиге, правна регулатива, правна акта

E-књиге доступне преко КоБСОН-а





E-књиге доступне преко КоБСОН-а

EBRARY

http://site.ebrary.com/lib/belgrade

30.000 књига из свих научних области
Приступ до пуног текста
Онлајн начин рада











• Odabiranje knjiga, podvlačenje 
teksta, komentari 

• Osnovna i napredna pretraga, 
kopiranje, štampanje, automatsko 
citiranje

• Kretanje kroz dokument, rečnik, 
enciklopedija, prevod









ХВАЛА НА ПАЖЊИ

KAVAJA@UNILIB.BG.AC.RS


