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Упутство за претрагу публикација
На маски за претрагу публикација (слика 1) постоје 2 врсте претраге:
Претрага по атрибутима публикације,
Претрага по било којој речи у оквиру публикације – општа претрага.

Претрага
по
атрибутима

Слика 1.
Корисник може да попуни један или више критеријума у претрази по атрибутима, унесе само
критеријум за општу претрагу или унесе критеријум за обе врсте претраге. Комбинација претраге
по атрибутима и опште претраге се врши коришћењем оператора „И“ тј. оба критеријума морају
бити задовољена.
Претрага по атрибутима се односи на унапред дефинисане атрибуте, који су попуњени за сваку
дигитализовану публикацију. Критеријуми за поља:
Наслов,
Наслов на страном језику,
Име приређивача/аутора,
Име аутора,
Име аутора на страном језику,
Име преводиоца,
Издавач,
су реч или неколико речи. Корисник има могућност да унесе сложени критеријум (од више речи)
дефинисањем специјалних префикса и суфикса.
Када корисник жели да појам садржи све наведене речи користи префикс „+“ испред сваке
речи. Пр.: +језик +књижевност – критеријум је да тражени појам у публикацији садржи и језик и
књижевност.

Када корисник жели да појам не садржи задату реч користи префикс „-“ испред речи коју
жели да искључи из претраге. Пр.: +мирослав –пантић – критеријум је да тражени појам у
публикацији садржи мирослав, али не и пантић.
Префикс „-“ се може користити и са једном речју, али је потребно да у неком другу пољу буде
задат не-негативан критерјум.
Када корисник жели да појам садржи бар једну од задатих речи потребно је да се речи
одвоје размаком. Пр.: књижевност језик – критеријум је да тражени појам у публикацији садржи
појам књижевност, појам језик или оба.
Уколико корисник жели да зада услов коме резултат треба да буде једнак, потребно је да
критеријум стави под знаке навода „књижевност језик“ – тада ће у резултату бити приказане све
публикације у којима тражени појам у себи садржи речи књижевност и језик једну крај друге и том
поретку.
Знак „*“ је универзални карактер којим се мења део речи. Знак „*“ се користи као суфикс.
Пр.: реч* - критеријум да тражени појам садржи: реч, реченица, речца, реченични...
Напомена: Сам знак „*“ није критеријум претраге.
Препорука: не користити више од 3 речи као критеријум у једном пољу претраге.
Критеријум за поље Година је цео број и претрага враћа као резултат све публикације са унесеном
годином издања.
Критеријум за поље ИСБН/ИССН су бројеви. Корисник може да унесе почетак или цео ИСБН/ИССН.
Уносе се само цифре, одвојене размаком или спојене. Пр.: 8686419046 или 86 86419 04 6.
Општа претрага се односи на било коју реч која се налази у дигитализованој публикацији, на било
ком месту. Критеријуми опште претраге могу бити реч или група речи, које се могу комбиновати
коришћењем раније објашњених префикса („+“, „-“, „“) или суфикса („*“) или знака навода .
Уколико корисник користи Општу претрагу када отвори публикацију критеријуми које је
дефинисао ће бити означени у публикацији, што ће бити касније објашњено.
Критеријуми претраге се могу уносити српском Латиницом, српском Ћирилицом или енглеском
Латиницом. Приликом претраге се ради транслитерација па ће претрага бити обављена чак и
уколико су критеријум претраге и одговарајући податак написани разиличитим писмом.
Када корисник унесе жељене критеријуме (у претрази по атрибутима или општој претрази) треба
да кликне да дугме Тражи:

Публикације које задовољавају задати критеријум биће приказане у листи испод маске за претрагу
(Слика 2). Када корисник пронађе публикацију коју жели да погледа, кликне на наслов публикације
и изабрана публикација се отвара (Слика 3).

Слика 2.

Слика 3.
Листа добијених резултата претраге се може додатно сузити уношењем додатних критеријума за
претрагу и кликом на Тражи.

Упутство за претрагу чланака/текстова публикација
Корисник може да врши претрагу и по чланцима/текстовима публикација. До маске за претрагу
корисник долази кликом на Чланци/Поглавља на маски за претрагу публикација (слика 4).

Слика 4.
На маски за претрагу чланака/поглавља постоје 2 врсте претраге (слика 5):
Претрага по атрибутима – која је приказана у две целине (претрага текста и претрага по
матичној публикацији),
Претрага по било којој речи у оквиру публикације – општа претрага.

Слика 5.
Корисник може да попуни један или више критеријума у претрази по атрибутима, унесе само
критеријум за општу претрагу или унесе критеријум за обе врсте претраге. Комбинација претраге
по атрибутима и опште претраге се врши коришћењем оператора „И“ тј. оба критеријума морају
бити задовољена.

Претрага по атрибутима се односи на унапред дефинисане атрибуте, који су попуњени за сваку
дигитализовану публикацију и њене чланке/поглавља. Критеријуми за поља:
Наслов,
Наслов на страном језику,
Име припређивача/аутора,
Име аутора,
Име аутора на страном језику,
Име преводиоца,
Издавач,
Наслов текста,
Наслов текста на страном језику,
Аутор текста,
Аутор текста на страном језику,
Преводилац текста,
Кључне речи,
су реч или неколико речи. Корисник има могућност да унесе сложени критеријум (од више речи)
дефинисањем специјалних префикса и суфикса.
Када корисник жели да појам садржи све наведене речи користи префикс „+“ испред сваке
речи. Пр.: +језик +књижевност – критеријум је да тражени појам у чланку/поглављу садржи и језик
и књижевност.
Када корисник жели да појам не садржи задату реч користи префикс „-“ испред речи коју
жели да искључи из претраге. Пр.: +мирослав –пантић – критеријум је да тражени појам у
чланку/поглављу садржи мирослав, али не и пантић.
Префикс „-“ се може користити и са једном речју, али је потребно да у неком другу пољу буде
задат не-негативан критерјум.
Када корисник жели да појам садржи бар једну од задатих речи потребно је да се речи
одвоје размаком. Пр.: књижевност језик – критеријум је да тражени појам у чланку/поглављу
садржи појам књижевност, појам језик или оба.
Уколико корисник жели да зада услов коме резултат треба да буде једнак, потребно је да
критеријум стави под знаке навода „књижевност језик“ – тада ће у резултату бити приказане све
публикације у којима тражени појам у себи садржи речи књижевност и језик једну крај друге и том
поретку.
Знак „*“ је универзални карактер којим се мења део речи. Знак „*“ се користи као суфикс.
Пр.: реч* - критеријум да тражени појам садржи: реч, реченица, речца, реченични...
Напомена: Сам знак „*“ није критеријум претраге.
Препорука: не користити више од 3 речи као критеријум у једном пољу претраге.

Критеријум за поље Година је цео број и претрага враћа као резултат све публикације са унесеном
годином издања.
Критеријум за поља:
ИСБН/ИССН,
УДК број,
су бројеви. Корисник може да унесе почетак или цео ИСБН/ИССН или УДК број. Уносе се само
цифре, одвојене размаком или спојене. Пр.: за ИСБН 8686419046 или 86 86419 04 6, за УДК број
3713821 или 371 3 821.
Општа претрага се односи на било коју реч која се налази у дигитализованој публикацији, на било
ком месту. Критеријуми опште претраге могу бити реч или група речи, које се могу комбиновати
коришћењем раније објашњених префикса („+“, „-“, „“) или суфикса („*“) или знака навода .
Уколико корисник користи Општу претрагу када отвори чланак/поглавље критеријуми које је
дефинисао ће бити означени у тексту, што ће бити касније објашњено.
Критеријуми претраге се могу уносити српском Латиницом, српском Ћирилицом или енглеском
Латиницом. Приликом претраге се ради транслитерација па ће претрага бити обављена чак и
уколико су критеријум претраге и одговарајући податак написани разиличитим писмом.
Када корисник унесе жељене критеријуме (у претрази по атрибутима или општој претрази) треба
да кликне да дугме Тражи:

Чланци/поглавља који задовољавају задати критеријум биће приказани у листи испод маске за
претрагу (Слика 6). Када корисник пронађе чланак/поглавље коју жели да погледа, кликне на
наслов чланка/поглавља и отвара се публикација у којој се налази изабрани чланак/поглавље на
првој страни чланка/поглавља (Слика 7).

Слика 6.

Слика 7.
Листа добијених резултата претраге се може додатно сузити уношењем додатних критеријума за
претрагу и кликом на Тражи.

Преглед публикације или чланка/поглавља
Када корисник изврши претраживање, кликом на наслов (публикације или чланка/поглавља) из
листе добијених резултата прелази у прозор за преглед публикације (слика 8).

Линија менија

Слика 8.
Испод линије менија, у левом делу прозора исписан је наслов публикације, а испод њега наслови
чланака односно поглавља у публикацији. Кликом на било који од наслова, кориснику се приказује
прва страна изабраног чланка или поглавља.
Опције у линији менија су:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Повратак на почетну страну апликације – страницу за претрагу по публикацијама
2. Повратак на последњу вршену претрагу и њене резултате
3. Увећање слике
4. Умањење слике
5. Приказ слике у нормалној величини – 100%
6. Приказ слике у фит моду
7. Формирање ПДФ документа од слика целе публикације
8. Преузимање адресе странице коју корисник тренутно гледа
9. Претрага отворене публикације по било којој речи
10. Преглед претходне/следеће странице

Када корисник кликне на дугме за формирање ПДФ документа од слика у публикацији, отвара се
нови таб у browseru и формира се ПДФ документ. Док се формира ПДФ документ, корисник може
да настави да кроз апликацију претражује и прегледа публикације. Када се формира ПДФ
документ, корисник може да га сачува на свом рачунару или одштампа.
Такође, корисник има могућност да формира ПДФ документ од конкретног чланка или поглавља
публикације – кликом да дугме ПДФ поред наслова чланка/поглавља.

Приликом приказа публикација или чланка/поглавља добијених општом претрагом, приликом
отварања публикације се отвара страница на којој је жутим означена реч или речи које су биле
критеријум опште претраге слика 9.

Слика 9.

На слици изнад се приказује на колико страна у ПУБЛИКАЦИЈИ се налазе речи/реч које су биле
критеријум опште претраге. Помоћу стрелице се прелази на следећу страну на којој се налазе
тражене речи. Постоји могућност да се претрага уклони да би се унели нови критеријуми за
претрагу отворене публикације.

Преглед списка публикација
Корисници имају могућност да виде списак публикација које се налазе у дигиталној библиотеци
слика 10.

Слика 10.
Публикације су груписане у 3 групе:
Монографије,
Периодичне публикације,
Зборници радова.
Избором врсте публикације приказују се све дигитализоване публикације које припадају тој групи
слика 11.

Слика 11.

Промена језика
Корисник има могућност да изабере језик и писмо на коме ће бити интерфејс.
Избором жељеног језика, страница се освежава и приказује се на језику и писмом у складу са
избором корисника.

Промена лозинке
Корисник има могућност да промени лозинку коју користи за пријављивање.

Кориснику се отвара нови прозор где корисник треба да унесе нову лозинку слика 12.

Слика 12.

