
 
 
 

 
 
 
 
 
Engineering Village je најобухватнија библиографска база података за инжењерска 
претраживања. Укључује како књиге тако и часописе. Доступно је 353 наслова у 
облику е-монографије.  
  
Обухвата 3 колекције: 

• Materials and Mechanical (машинство и материјали)-155 књига 
• Electronics and Electrical (електроника и електротехника)-138 књига 
• Chemical, Petrochemical and Process (хемија, петрохемија и процеси)-114 

књига 
 
Претраживање је могуће по аутору, наслову књиге, кључној речи, издавачу, ISBN, 
као и  комбинацијом ових појмова.  
 
Претраживање је могуће  преко proxy сервера на Aкадемској 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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Упишемо у поље 
адреса 
 proxy.rcub.bg.ac.rs 

 

  

Кликнемо на 
LAN Settings 

 
 
Отворимо Internet Explorer и у адресно поље укуцамо веб адресу: 
www.engineeringvillage2.org   
 
Када нам се отвори тражена страна, опредељујемо се за еBooks search (електронско 
претраживање књига). 
 
 
 

 

Кликнемо на еBook 
search (електронско 
претраживање књига) 

 
 
Отвара нам се страна на којој можемо да претражујемо е-књиге. 
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Кликом на одређену колекцију, 
добијамо комплетан списак 
књига везаних за тражену 
колекцију.

У поља уносимо или 
кључну реч, аутора 
или наслов, а затим 
кликнемо на дугме 
SEARCH (тражи) 

 
У поља за претраживање уписују се или подаци о аутору, или кључна реч, или 
наслов,  подаци могу бити повезани логичким операторима  AND-И, OR-ИЛИ и 
NOT-НЕ. Добијамо списак књига на задату тему.  
 

 

Добијамо списак књига на 
задату тему 

Кликом на Read book 
добијамо књигу у целости 
у PDF формату 

Кликом на Table of Contents 
(садржај) добијамо садржај књиге 
и опредељујемо се за одређено 
поглавље.

 
 
 
 
Уколико кликнемо на Read book, добијамо е-монографију у целости, у PDF 
формату, и можемо је снимити кликом на иконицу SAVE , или одштампати, 
кликом на иконицу PRINT.  
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Добијамо комплетну 
књигу у PDF формату 

 
Уколико нам треба неко одређено поглавље, кликом на Table of contents, добијамо 
садржај целе књиге, а затим кликом на одређено поглавље добијамо пун текст 
поглавља. 
 

 

Добијамо пун 
текст поглавља 

 
Добијени текст може да се одштампа, кликом на иконицу PRINT, или да се сними, 
кликом на иконицу SAVE . 
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