
 

 
 
 
 
Engineering Village je најобухватнија библиографска база података до нивоа 
сажетка за претраживања из техничких наука. Садржи више милиона 
библиографских јединица. Преко КоБСОН-а је претплаћена база Compendex, која 
поред чланака из научних часописа (oko 5.000 часописа), садржи и радове са 
конференција (oko 1.000), патенте, стандарде итд. Обухвата нуклеарну технологију, 
биоинжењерство, хемијско и процесно инжењерство, светлосну и оптичку 
технологију, пољопривредно инжењерство и технологију хране, такође обухвата 
компјутере, физику, електронику, комуникацију, грађевинарство, машинство, 
материјале, ваздушно и аутомобилско инжењерство. Обухвата период од 1969. 
године до данас. 
 
Претраживање је могуће по аутору, наслову чланка, наслову часописа, кључној 
речи, години издања, као и  комбинацијом ових појмова.  
 
Претраживање је могуће  само преко proxy сервера на Академској 
мрежи: proxy.rcub.bg.ac.rs , port 8080.  
 
Потребно је додатно подешавање. 
 
Отворимо Internet Explorer , кликнемо на Tools, из падајућег менија изаберемо 
Internet Options, кликнемо на Connection, затим кликнемо на LAN Settings : 
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Кликнемо на  
Connection 

Кликнемо на  
 LAN Settings

Кликнемо на  
Internet 
Options 

Упишемо у поље 
адреса 
 proxy-2.rcub.bg.ac.rs 

  
 
Отворимо Internet Explorer и у адресно поље укуцамо веб адресу: 
www.engineeringvillage2.org   
 
 
Обележимо базу Compendex. Када нам се отвори тражена страна, опредељујемо се 
или за Еаsy search (лако претраживање) или Quick search (брзо претраживање). 
Препоручујемо Quick search (брзо претраживање). 
 

 

У поља уносимо или кључну 
реч, аутора или наслов чланка, 
и означимо жељени период, а 
затим кликнемо на дугме 
SEARCH (тражи) 

 
У поља за претраживање уписују се или подаци о аутору, или кључна реч, или 
наслов,  или наслов часописа, или година издања, или комбинација неких од ових 
података повезаних логичким операторима  AND-И, OR-ИЛИ и NOT-НЕ.  
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http://www.engineeringvillage2.org/


Када смо уписали у пољa оно што желимо да претражујемо, кликнемо на дугме 
SEARCH. Добијамо списак радова на задату тему.  
 
 
 

 
 
За сваки рад можемо добити Abstract (сажетак). Kомплетан текст - Full Text 
можемо добити само ако се часопис налази у бази електронских часописа Science 
Direct на коју је КоБСОН претплаћен, јер је исти издавач  Science Direct и  
Engineering Village тј. Elsevier. Остале комплетне текстове можете добити преко 
Кобсонове странице претраживања часописа, уколико смо претплаћени на тражени 
часопис.   
     

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" у Београду 
www.unilib.bg.ac.rs 

3


