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Виртуелна библиптека Србије: 
претраживаое електрпнскпг каталпга 

 
Некпликп увпдних наппмена 
 
Каталпзи нас инфпрмишу да ли нека библиптека ппседује у свпм фпнду коигу, часппис 
или неку другу врсту грађе кпја вам је пптребна. Дпк су раније каталпзи били у штампанпј 
фпрми (штампана коига, лисни каталпзи – „картице“) и мпгли су да се прелиставају у 
библиптеци, данас све библиптеке имају јавне електрпнске каталпге кпји мпгу да се 
претражују и пд куће. Честп ћемп видети скраћеницу OPAC – Online Public Access 
Catalogue, кпја пзначава да је каталпг свима дппступан пнлајн.  

Каталпзи углавнпм пружају библипграфске инфпрмације тј. ппис публикације, и самп у 
неким случајевима садрже и линк дп дпкумента. Кприсник кпји претражи каталпг у 
следећем кпраку треба коигу да наручи и да је на пулту библиптеке преузме. 

Ппред ппјединачних каталпга, кпји приказују („пткривају“) фпнд пдређене библиптеке, 
ппстпје и пбједиоени каталпзи кпји пмпгућавају да се истпвременп, једним 
претраживаоем  претражи више библиптека. 

Виртуелна библиптека Србије 

Виртуелна библиптека Србије је пбједиоени каталпг више пд 150 библиптека Србије кпје 
кпристе прпграм COBISS. Укпликп желимп, мпжемп да се ппределимп за претраживаое 
ппјединачних библиптека (факултетских, јавних, специјалних). Виртуелна библиптекa 
Србије је истпвременп и наципнална библипграфија, јер садржи ппдатке п свим коигама 
и чланцима кпји су пбјављени на теритприји Србије пд 1990. гпдине.  

Адреса је: http://www.vbs.rs/cobiss/ Бирамп „Улаз у Cobiss OPAC“ 

 

http://www.vbs.rs/cobiss/


Обједиоени каталпг je COBIB.SR, или бирамп линк дп лпкалних база (каталпга). 

 

Претраживаое 

Отвара нам се маска за претраживаое каталпга. 

Да бисмп дпбили дпбре резултате, треба да кпристимп пдгпварајуће технике и да 
применимп неке пснпвне принципе претраживаоа. 

Кпристећи падајуће меније мпжемп да пдредимп критеријум претраживаоа (пп аутпру, 
наслпву, кључним речима и сл.) и да те критеријуме кпмбинујемп.  

 

 

Да бисмп наше критеријуме дпбрп ппвезали (укрстили) треба да кпристимп тзв. лпгичке 
пператпре (Булпве пператпре): И (AND), ИЛИ (OR) и И НЕ (NOT). Оператпрпм “И“ сужавамп 
претрагу, пператпрпм „ИЛИ“ прпширујемп (кпристимп нпр. за тражеое синпнима), дпк 
нам пператпр „И НЕ“ служи за искључиваое пних ппјмпва кпји нам нису пптребни и кпји 
би мпгли да пптерете наше претраживаое. 



 

Мпжемп да кпристимп и различите лимитатпре: у дпоим падајућим менијима бирамп 
неки пд дпдатних критеријума (нпр. језик публикације или врсту грађе). 

 

Пажоа!  
Јпш неке наппмене у вези са претраживаоем у систему Cobiss 
 

• У претраживаоу није пптребнп кпристити дијакритичке знакпве, или их треба 
кпристити дпследнп: систем ће преппзнати “vukicevic” кап “vukidevid”, али неће 
“vukicevid”. 

• У именима и презименима са “ђ” треба укуцати “d” (“dordevic” за 
презиме“đorđevid”); “dj” мпжемп упптребити самп за дпдатну прпверу, јер има 
записа унетих на тај начин.  

• Није важнп кпје писмп упптребљавамп у претраживаоу, систем ће преппзнати и 
прпнаћи записе писане и латиницпм и ћирилицпм. 

• Мпжемп да кпристимп звездицу за скраћиваое речи (*): уместп суфукса ставимп 
звездицу и у наше претраживаое ће бити укључени сви пблици те речи. На тај 
начин ћемп дпбити већи брпј ппгпдака. Акп укуцамп „прганск* хемиј*“ дпбићемп 
кап резултат „прганска хемија“, али и „пснпве прганске хемије“. Скраћиваое мпже 
да се врши иза  три слпвна знака. 

• Акп желимп да претражимп неку групу речи (синтагму), те речи треба да ставимп 
ппд навпднике. Нпр. акп укуцамп „други светски рат“ дпбићемп резултате у кпјима 
се ппјављује пвај ппјам такп наведен. 

• За претраживаое дела насталих у некпм временскпм перипду кпристимп двптачку. 
Акп у ппље „гпдина издаоа“ укуцамп 2000:2013, дпбићемп све коиге и чланке 
пбјављене у пвпм перипду.  
 



Пример 1:  
 
Аутпр: Stankovic 
Наслпв: Kostana 

 
 
Резултат: Издаоа „Кпштане“ у библиптекама Србије 

 
 
Дпбијене резултате мпжемп да спртирамп пп жељи: ппадајуће (пд најнпвијих дела према 
старијим) или растуће (пд старијих према нпвијим). 
 
Пример 2.  

 
 
Акп желимп да претражимп литературу на пдређену тему, најбпље је да кпристимп ппље 
кључних речи.  

 
Пример 3 
Најнпвија литература п „истприји Римскпг царства“. Кпристимп двптачку за пзначаваое 
временскпг перипда и звездицу за скраћиваое речи. 



 
 

 
 

Претраживаое пп критеријуму кључних речи даје највећи брпј резултата. Укпликп у ппље 

„аутпр“ укуцамп име некпг писца, дпбићемп сва дела тпг аутпра. Акп оегпвп име укуцамп 

у ппље „кључне речи“ дпбићемп и оегпве радпве и дела п оему.  

 

Кпшарица 

 

Кпшарица пмпгућава да преузмемп самп изабране записе у једнпм дпкументу, да га 

пдштампамп или ппшаљемп мејлпм.  

 

Најпре извршимп претраживаое.  

 

Пример 4 

Тражимп литературу п драмским секцијама у шкплама. 

 



Дпбијемп пдређени брпј ппгпдака. Укпликп желимп да преузмемп неки запис, кликнемп 

на квадратић испред записа и пптпм на знак „кпшарица“. 

 
 

Изабрани резултати су издвпјени у кпшарици. Вратимп се на резултате претраживаоа и 

идемп на следећу страницу. Ппсле маркираоа резултата на свакпј страници, пбавезнп 

кликнемп на кпшарицу какп би наш избпр бип регистрпван.  

 
 

 



 

Када завршимп претраживаое и пзначаваое жељених  резултата, пдемп на кпшарицу и 

кликнемп на „пренпс за личну упптребу“, а пнда бирамп ппцију „на екран“ или „е- 

ппштпм“, прихватимп наведене услпве и пптврдимп. Отвпри нам се (пднпснп дпбијемп 

кап атачмент) списак записа кпје смп изабрали, са библипграфским ппдацима, кпје 

мпжемп да сачувамп или пдштампамп.  

 

 
 

 
 

 



Наручиваое коига  

 

Када дпбијемп резултате претраживаоа, кликнемп да пдређени наслпв. Прикаже нам се 

ппис те публикације и у дну списак библиптека кпје ппседују коигу уз назнаку да ли та 

коига мпже да се изнесе или не. Кликпм на неку библиптеку, дпбијемп и ппдатак кпји 

нам је важан – сигнатуру. Тп је брпј кпји пзначава тачнп местп те коиге у магацину или на 

пплици библиптеке.  

 

Чланпви Универзитетске библиптеке „Светпзар Маркпвић“ мпгу да наручују коиге из 

фпнда пве библиптеке и електрпнским путем, кпришћеоем сервиса „Мпја библиптека“. 

Када изаберу пдређени наслпв, кприсници пзначе ппље у дну екрана и пријаве се за рад у 

систему. Путем мејла ће дпбити пбавештеое да их коига чека на пулту Универзитетске 

библиптеке.  

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

ЗА ВИШЕ ИНФПРМАЦИЈА П ПРЕТРАЖИВАОУ ИНФПРМАЦИПНИХ ИЗВПРА 

МПЖЕТЕ ППГЛЕДАТИ ВПДИЧ  

http://unilib.libguides.com/kako-pronaci-literaturu  

http://unilib.libguides.com/kako-pronaci-literaturu

