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ШИРИ ТЕКСТ КУРСА СЛОБОДНО ДОСТУПАН НА САЈТУ 

УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
http://www.unilib.bg.ac.rs/edukacija/Tekst_za_kurs_za_doktorante_2011.pdf

и на сајту КоБСОН-а
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Комбинација кључних речи

• Обавезно је коришћење логичких 

оператора између појмова

• Размислите о кључним речима

• Комбинујте прво мањи број појмова, а 

после додајте још појмова
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Синтагма

• Уколико не укуцате логичке операторе, 

база ће то да схвати као синтагму. У 

неким базама су обавезни наводници за 

синтагму

• Ако нисте сигурни да је ваш појам 

синтагма, убаците између речи логичке 

операторе
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Search alert
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Search history (1)
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Search history (2)













 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‟‟.



Електронске књиге

• Springer

• eBrary
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Bookshelf (polica)
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Bookshelf (polica)


