
Весна Гагић



❖Подела и дефиниција научних радова
❖Избор и дефинисање теме

❖Структура научног рада

❖Прелиминарно истраживање литературе 
(Google scholar, каталози, библиографије)

❖COBISS, KoBSON
❖Електронске књиге и часописи

❖Базе података и портали



❖ Подела према различитим критеријумима: 

➢ Према начину саопштавања: усмени и писани радови

➢ Према обухватности: парцијални и целовити

➢ Према облику: научни радови за одбрану (дипломски, мастер, 
докторски радови), књиге (студије, зборници, уџбеници, 
приручници), чланци (краћа саопштења објављена у часописима 
или монографским публикацијама) и предавања (усмено излагање 
намењено одговарајућем аудиторијуму)

➢ Подела према садржају



❖ Научна и стручна (ова подела је веома дискутабилна, 
некада је веома тешко направити разлику између ове две 
врсте саопштења)

➢ Суштинска разлика: научна саопштења су заснована на 
истраживању, нуде нешто ново, имају сопствену 
методологију

➢ Стручна саопштења: третирају нешто што је познато и 
истражено углавном, њихова намена је најчешће 
едукативна



❖ Израда научног рада обухвата: избор и формулисање теме, 
прикупљање и обраду грађе, писање рада, редиговање

❖ Пре дефинисања теме потребно је обавити прелиминарно 
истраживање

❖ Дефинисање основних проблема теме
❖ Израда примарне и секундарне библиографије
❖ Утврђивање методологије рада
❖ Прављење синопсиса и конструисање рада (3-5 страна које садрже 

основна питања и структуру рада)



 Уводни део (образлаже се циљ рада, хипотеза, 
историјат, образложење методологије). Добар увод 
садржи све оне идеје које ће бити разложене током 
рада.

 Главни део текста - разрада (описује се феномен који 
се истражује и систематизује и образлажу резултати 
до којих се дошло)

 Закључак (закључци који евентуално указују на даље 
могућности истраживања)



 Научни рад пише се кратко, јасно, објективно

 Научни рад је завршна фаза сваког истраживања

 Научним радом се научна информација шири 
просторно и временски

 Битна фаза рада: публиковање чиме рад постаје део 
светске научне заједнице



 Коначна библиографија (прилаже се уз рад, обично на крају, може 
бити насловљена различито: Литература, Наведена 
литература, Цитирана литература, Библиографија радова).

 Цитати (дословно цитирање, парафраза или резиме)

 Фусноте (могу бити на крају рада или на крају странице), 
препоручује се да буду на крају странице из практичних разлога и 
лакшег коришћења. Имају више функција: библиографске 
референце, напомене које служе као објашњења, разноврсне 
допунске информације (поређења, критичке примедбе и сл.) 



 Присутна је различита пракса, користе се 
различити стилови, приликом навођења треба 
се определити за један принцип  и држати се 
доследно

 Коришћени извор треба наводити језиком и 
писмом на коме је објављен.

 Постоји неколико стилова библиографског 
цитирања



❖ Прикупљање литературе и израда примарне и 
секундарне библиографије

❖ Истраживање у библиотекама

❖ Истраживање електронских база података и 
електронских извора

❖ Интернет (сматра се секундарним извором)



 Врсте доступних информација 

- Информације из штампаних извора 

- Информације доступне у електронском облику 
преко интернета 

 Комерцијалне (приступ се плаћа) 

 Некомерцијалне (приступ је бесплатан). 

 Право коришћења информација регулисано је 
националним законима и међународним 
споразумима и уговорима. 



 SPARC 

 Међународно удружење факултетских и 
научних библиотека које раде на креирању и 
подршци отвореног приступа 

http://www.sparc.arl.org/
http://www.sparc.arl.org/
http://www.sparc.arl.org/


➢ Библиографско истраживање

➢ Библиотечки каталози

➢ Базе података

➢ Интернет портали



 Комбинација кључних речи 

 Без логичких оператора између појмова, база 
то схвата као синтагму. У неким базама су 
обавезни наводници за синтагму 

 Ако нисте сигурни да је ваш појам синтагма, 
убаците између речи логичке операторе

 ЛОГИЧКИ ОПЕРАТОР AND (И) 

 ЛОГИЧКИ ОПЕРАТОР OR (ИЛИ)

 ЛОГИЧКИ ОПЕРАТОР NOT (НЕ) 



➢ Истраживање у оквиру библиотека

➢ Прегледавање уже и шире стручне литературе

➢ Претраживање истих или сличних обрађених 
тема



 Google scholar

 Каталози

 Библиографије

















➢ Каталози су јавни (енглеска скраћеница OPAC 
значи Online Public Access Catalogue) и можете 
их претраживати и од куће а не само из 
библиотеке.

➢ Виртуелна библиотека Србије COBISS

➢ Каталог библиотека базе BISIS (Библиотека 
града Београда, Народна библиотека Ниш)

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=getid&lani=sc


 Nacionalna i sveučilišna knjižnica (Zagreb)

 Nacionalna in univerzitetna knjižnica (Ljubljana)

 Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i 
Hercegovine

 Народна и универзитетска библиотека "Св. 
Климент Охридски" (Скопље)

http://www.nsk.hr/
http://www.nuk.uni-lj.si/
http://www.nub.ba/
http://www.nubsk.edu.mk/


 Светски каталог књига – WorldCat WorldCat је највећа светска 
мрежа библиотечких фондова и сервиса више од 1.5 милијарди 
јединица из преко 10.000 библиотека у свету.

 Европске библиотеке Претраживање фондова 48 националних 
библиотека Европе и водећих европских научних библиотека. 
Корисници могу да користе преко 11 милиона дигиталних 
објеката и више од 100 милиона библиографских јединица.

 Конгресна библиотека - Вашингтон
 Британска библиотека
 Француска национална библиотека
 Руска национална библиотека

http://www.worldcat.org/
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
http://www.loc.gov/index.html
http://www.bl.uk/
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://www.nlr.ru/


➢ Online библиографски систем
➢ COBISS/OPAC je web апликација која библиотекарима и 

крајњим корисницима омогућава приступ:
 библиографско-каталошлом базама података у систему COBISS 

(COBIB и локалне базе података),
 другим базама података COBISS (COLIB, CORES, CONOR, 

ELINKS, SGC),
 неким специјализованим базама података (домаћих или 

страних произвођача),
 базама података на удаљеним серверима Z39.50. (на основу 

посебног уговора са националним COBISS центром)



 COBISS.SR је доступан на web адреси www.vbs.rs

 Линк Виртуелна библиотека Србије

 Страна је подељена на три дела:

 горњи део стране

 централни део стране

 закључни део стране

http://www.vbs.rs/
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=getid
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=HELP&id=1407007766114873&sct=ENT#tab
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=HELP&id=1407007766114873&sct=ENT#cen
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=HELP&id=1407007766114873&sct=ENT#bot










➢ Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку
(КоБСОН) је нови облик организовања библиотека Србије. 
Иницијативу за формирање Конзорцијума су покренуле
новембра 2001. водеће научне библиотеке у Србији:

➢ Основни циљеви удруживања су:

 оптимизована набавка страних научних информација

 прелазак са папирних издања на електронска

 унапређење приступа електронским информацијама

 промоција домаћег научног издаваштва





➢ Књигe у слoбoднoм приступу су дигитaлизoвaнe 
кoпиje књигa кoje свaки кoрисник интeрнeтa мoжe 
слoбoднo, бeз врeмeнскoг oгрaничeњa и бeз икaквe 
нaкнaдe дa прeтрaжуje, читa, прeузимa и кoристи. To 
су углaвнoм књигe кojимa су истeклa aутoрскa прaвa, 
aли и публикaциje чиjи су aутoри, oднoснo нoсиoци 
aутoрских прaвa дoзвoлили слoбoднo кoришћeњe у 
нeкoмeрциjaлнe сврхe.



 Интернет Архив

 Пројекат Гутенберг

 Директоријум књига у слободном приступу – DOAB

 OAPEN

 Дигитална библиотека

 The Online LIterature Library

 Портал - сајтови са књигама у слободном приступу

http://archive.org/index.php
http://www.gutenberg.org/
http://www.doabooks.org/
http://www.oapen.org/about?page=join
http://digital.library.upenn.edu/books/
http://www.literature.org/
http://www.hongkiat.com/blog/20-best-websites-to-download-free-e-books/


http://www.hongkiat.com/blog20-best-websites-to-download-/free-e-books/

http://www.hongkiat.com/blog/20-best-websites-to-download-free-e-books/
http://www.hongkiat.com/blog/20-best-websites-to-download-free-e-books/
http://www.hongkiat.com/blog20-best-websites-to-download-/free-e-books/


 Већина часописа и све више књига 
доступно је у електронском облику уз 
плаћање приступа. 

 Постоји и огроман материјал слободно 
доступан у институционалним или 
тематским дигиталним 
репозиторијумима. 

 Све је присутнија неформална 
комуникација којом се размењују идеје и 
резултати (блогови, wики форуми, 
интересне мреже, ResearchGate). 



➢ Директоријум часописа у отвореном приступу DOAJ https://doaj.org/
омогућава слободан приступ квалитетним научним и стручним часописима из 
свих области и на више језика. Циљ пројекта, који је покренут у 
Универзитетској библиотеци у Лунду (Шведска), био је повећање видљивости и 
утицајности научних часописа. Да би били укључени у овај директоријум, 
часописи морају да прођу одговарајућу контролу квалитета.

➢ DoiSerbia http://www.doiserbia.nb.rs/
Садржи чланке из водећих српских научних часописа. Сви чланци су у 
отвореном приступу и садрже DOI број: јединствен низ бројева и слова који се 
додељује појединачном дигиталном објекту (чланку) преко које се успоставља 
веза до интернет странице на којој се документ налази. Базу DOI бројева 
одржава сервис CrossRef.

➢ Портал хрватских научних часописа http://hrcak.srce.hr

Садржи више од 300 научних и стручних хрватских часописа од којих је већи 
део у отвореном приступу.

http://www.doaj.org/
http://www.doiserbia.nb.rs/
http://hrcak.srce.hr/




http://www.doiserbia.nb.rs/
http://www.doiserbia.nb.rs/


http://hrcak.srce.hr/
http://hrcak.srce.hr/


➢ Е-тезе Универзитета у Београду

➢ Е-тезе Универзитета у Нишу, од 2013/2014. аутори су у обавези да поред 
штампане верзије рада предају и електронску верзију.
Е-тезе Универзитета у Крагујевцу

 E-teze Univerziteta u Tuzli
 Национални портал докторских дисертација - DOI Serbia PhD DoiSerbiaPhD je 

нaциoнaлни пoртaл дoктoрских дисeртaциja дoступних у eлeктрoнскoм 
фoрмaту. 

 Докторске дисертације одбрањене на Универзитету у Новом Саду. Тренутно има 
више од 140 дисертација у отвореном приступу 

 Дигитална библиотека теза и дисертација одбрањених у свету – NDLTD
 Дисертације одбрањене на универзитетима у Европи (DART Europe) (више од 

500 универзитета из 27 европских земања).

 Ethos - отворени приступ до теза и дисертација одбрањених у Великој 
Британији Руске докторске дисертације око 800.000 докторских дисертација на 
руском од којих је један број доступан бесплатно.

 Тезе и дисертације у отвореном приступу Индекс више од 2 милиона теза и 
дисертација у електронском облику.

http://eteze.bg.ac.rs/
http://eteze.ni.ac.rs/
http://eteze.kg.ac.rs/
http://eteze.untz.ba/
http://www.doiserbia.nb.rs/phd/
http://cris.uns.ac.rs/searchDissertations.jsf
http://thumper.vtls.com:6090/search/query?theme=NDLTD
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://ethos.bl.uk/Home.do
http://www.dslib.net/
http://oatd.org/


Електронски сервиси у слободном приступу

➢ Научна и стручна литература

 Опште енциклопедије, лексикони и речници

 Online реферални центри

 Метапретраживачи

 Светска и српска уметност

 Културна дешавања на Балкану

 Универзитети у свету



 Базе података и портали

 Едукација


