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по ве зи ва ња ко је ну де ове су пер ба зе по да та ка, 
не тре ба пре ви де ти моћ ва жних и по бољ ша-
них ком по нен ти као што су до дат на функ ци о-
нал ност софт ве ра, ла ко ћа ко ри шће ња и бр зи-
на и мо гућ ност при сту па. 

AcademicSearch™Premier – Оп се жна по-
кри ве ност на уч них, тех нич ких и ме ди цин-
ских ча со пи са, као и ча со пи са из обла сти 
дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка. 

Ве ли ки део до ступ но сти ин фор ма ци ја-
ма (пре ко ака дем ских ба за по да та ка), ко ју 
су ис тра жи ва чи у Ср би ји (а и ши ром све та) 
уви де ли, мо же се при пи са ти из не на ђу ју ће 
ве ли ком кван ти те ту и ква ли те ту ча со пи са 
са пу ним тек сто ви ма. Ово се ти че ка ко на-
уч них, тех нич ких и ме ди цин ских ча со пи са, 
та ко и ча со пи са дру штве них и ху ма ни стич-
ких на у ка (укљу чу ју ћи и би знис). Пре ма ње 
од де це ни је, пре ко об је ди ње них ака дем ских 
ба за по да та ка, прак тич но да и ни је би ло до-
ступ них ча со пи са са пу ним тек стом из обла-
сти фи зи ке. Да нас пак по сто ји пре ко 140 ак-
тив них ча со пи са о фи зи ци, до ступ них у pDF 
фор ма ту у ба зи по да та ка Aca de mic Se arch™ 
Pre mi er (ASp) ком па ни је EB SCO, а тај број 
сва ко днев но ра сте. Ово је при мер са мо јед-
не од мно гих пред мет них обла сти у до ме ну 
на у ке, тех ни ке и ме ди ци не, ко је су до жи ве ле 
не ве ро ва тан при лив но вих са др жа ја, са да до-
ступ них у ASp ба зи по да та ка. 

До ступ ност и по кри ве ност пу них тек сто-
ва у pDF фор ма ту у ба зи ASp по себ но је ја ка 
у би о ло шким на у ка ма, хе ми ји, ин фор ма ти ци, 

Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског 
садржаја из области природно-техничких наука 
(STM) и бизниса доступног у Србији, овај чланак 
описује вредност појединих академских база 
података и утицај невероватно великог прилива 
података у земљу, у последњих неколико година. 
Две најсвеобухватније академске базе података 
обезбеђује компанија EBSCO Publishing (EBSCO), 
највећи светски посредник између издавача и 
библиотека. Описан је приступ компаније EBSCO с 
освртом на њене научне базе података. Чланак такође 
истражује које академске базе података највише 
пружају у којој дисциплини и бави се питањима као 
што су доступност најцитиранијих часописа, пуни 
текст, стручно надгледан садржај, периоди одлагања 
коришћења (ембарго периоди), архивски бројеви, као 
и другим важним питањима. Ширење информација 
и приступ њима побољшани су кроз технологије 
повезивања својствених истраживачким базама 
података. Испитани су прилагођавање ових веза и 
њихова доступност. Такође се дискутује о могућности 
корисника да лако прегледају слике релевантне за 
истраживање директно са стране са резултатима.

Увод
Ди стри бу ци ја ин фор ма ци ја кроз ака дем-

ске ба зе по да та ка са пу ним тек стом је то ком 
по след њих не ко ли ко го ди на екс по нен ци јал-
но по ра сла – да ле ко ви ше не го то ком прет-
ход не исто ри је ових ре сур са. Ако се има ју у 
ви ду огром на по бољ ша ња до ко јих се до шло 
по след њих го ди на, но во, пом ни је раз ма тра-
ње ових на уч них ба за по да та ка ни је са мо од 
су штин ске ва жно сти, већ ће се по ка за ти као 
ве о ма зна чај но за сва ко га ко омо гу ћа ва или 
спро во ди ис тра жи ва ња.

Ма да се чла нак кон цен три ше ма хом на са-
др жај не про це њи ве вред но сти и мо гућ но сти 
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обра зо ва њу, про јек то ва њу, сту ди ја ма о жи вот-
ној сре ди ни, исто ри ји, ме ди цин ским на у ка ма, 
фи ло зо фи ји, фи зи ци, по ли ти ци и по ли тич ким 
на у ка ма, пси хо ло ги ји и пси хи ја три ји, ре ли ги-
ји и те о ло ги ји и со ци о ло ги ји. Као јед на од нај-
ве ћих свет ских ко лек ци ја на уч них ча со пи са 
са пу ним тек сто ви ма, ASp је нај ко ри шће ни ји 
алат за пре тра жи ва ње на ко ји су прет пла ће-
не хи ља де уни вер зи те та у ве ли ком бро ју зе-
ма ља. Је ди но ба за Aca de mic Se arch™ Com ple te 
ком па ни је EB SCO пру жа ви ше ака дем ског са-
др жа ја у пу ним тек сто ви ма. 

Ши ре ње при сту па но вом са др жа ју
Све уни вер зи тет ске би бли о те ке у Ср би ји, 

Ру си ји, Сло ве ни ји, Сло вач кој, Че шкој и мно-
гим дру гим др жа ва ма Цен трал не и Ис точ не 
Евро пе при сту па ју ба зи ASp, а ста ти сти ке 
ко ри шће ња у Ср би ји су при лич но ви со ке. 
Осим то га, укуп но ко ри шће ње EB SCO ба за 
по да та ка у Ср би ји је од 2007. до 2008. го ди не 
по ра сло за 10%. У Сје ди ње ним Аме ри чким 
Др жа ва ма ни је нео бич но да уни вер зи тет по-
тро ши ви ше од 2 000 000 до ла ра го ди шње 
за прет пла те на ча со пи се, али чак и са та ко 
обим ним фон дом ли те ра ту ре ове би бли о те ке 
го то во увек сма тра ју да је нео п ход но прет-
пла ти ти се и на ба зе по да та ка Aca de mic Se
arch ка ко би до пу ни ли сво је ко лек ци је. За 
би бли о те ке у цен трал ној и ис точ ној Евро пи, 
ко је че сто има ју да ле ко ма ње бу џе те, по тре-
ба за та квом ба зом по да та ка је од пре суд не 
ва жно сти. Циљ ба за по да та ка са пу ним тек-
стом ни је да за ме ни по сто је ће прет пла те већ 
да, по ра зум ној це ни, уве де мно ге но ве из во-
ре. У пу бли ка ци ји „Џонс Хоп кинс ју ни вер-
си ти пре са“ – Пор тал: Би бли о те ке и Ака
де ми ја, аутор ка По ла Вот сон као ко ри сник 
ба зе Aca de mic Se arch и ди рек тор ка Слу жбе 
за елек трон ске ин фор ма ци је на Уни вер зи те-
ту Или но и са ка же: „От ка зи ва ње прет пла те 
на ча со пи се уоп ште и ни је пи та ње ко јим се 
ба ви мо. Не осла ња мо се на то да об је ди ње-
не ба зе по да та ка мо гу да за ме не прет пла те на 

по је ди нач не штам па не или елек трон ске ча-
со пи се.2“ Чла нак об ја вљен у ча со пи су Aga
inst the grain не дво сми сле но за кљу чу је да 
ба зе по да та ка „ни су за ме на за прет пла те на 
ча со пи се“3, до дат но на гла ша ва ју ћи чи ње ни-
цу да ба зе по да та ка не мо гу слу жи ти уме сто 
ин ди ви ду ал них пу бли ка ци ја. 

У ве ли кој ме ри за хва љу ју ћи екс пан зи ји 
пу бли ка ци ја ко је по кри ва ју при род не на у ке, 
вред ност штам па ног са др жа ја ASp ба зе са да 
пре ва зи ла зи 1 000 000 до ла ра го ди шње. Дру-
гим ре чи ма, кад би не ка би бли о те ка хте ла да 
ку пи прет пла ту на сва ки мо гу ћи ча со пис ко ји 
је у це ло сти до сту пан у ASp ба зи, тро шко ви 
би ите ка ко пре ва зи шли 1 000 000 до ла ра го-
ди шње. И по ред то га што до ступ ност пре ко 
Ин тер не та омо гу ћа ва ла ко об ја вљи ва ње нај-
но ви јих ин фор ма ци ја, EB SCO је у ве ли кој ме-
ри про ши рио оп сег ар хи ви ра них по да та ка у 
ASp ба зи. На тај на чин ба за ну ди и ре тро спек-
ти ву ин фор ма ци ја, укљу чу ју ћи пу не тек сто ве 
ча со пи са ко ји да ти ра ју чак до се дам де се тих, а 
у не ким слу ча је ви ма и до два де се тих го ди на 
два де се тог ве ка. 

За мно ге уни вер зи те те у цен трал ној и ис-
точ ној Евро пи, при ступ ASp ба зи зна чи при-
ступ мно гим ча со пи си ма ко ји ни ка да ра ни је 
ни су би ли до ступ ни сту ден ти ма и фа кул те ту. 
Ипак, из не ко ли ко раз ло га, то не пред ста вља 
ни лак ни прак ти чан на чин да се за ме не по-
сто је ће прет пла те на ча со пи се. На при мер, 
нај че шће ци ти ра ни ча со пи си, као што су Na
tu re, Jo ur nal of Che mi cal Physics и дру ги, че-
сто има ју ем бар го пе ри о де. Ка да су у пи та њу 
ба зе по да та ка са пу ним тек сто ви ма, ем бар го 
зна чи да из да вач за др жа ва нај но ви ји пу ни 
текст све док не про ђе уна пред од ре ђен вре-
мен ски пе риод (обич но не где из ме ђу три и 
два на ест ме се ци, за ви сно од ча со пи са). Ово 
се ра ди ка ко би се по сто је ћи прет плат ни ци 
спре чи ли да от ка зу ју по је ди нач не прет пла те, 
али да се исто вре ме но омо гу ћи они ма ко ји 
ни су прет плат ни ци да има ју не ка кав при ступ 
овим ча со пи си ма, кроз ба зе по да та ка. Оп ште 
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узев, они ма ко ји ни су прет плат ни ци ово је ко-
ри сно јер мо гу да при сту пе де се ти на ма хи ља-
да чла на ка (у pDF фор ма ту) из ових из у зет но 
ва жних ча со пи са. На при мер, иако ни су до-
ступ ни ак ту ел ни члан ци са пу ним тек стом из 
Jo ur nal of Ap plied Physics због то га што је из-
да вач на мет нуо ем бар го пе риод, ба за по да та-
ка са др жи до ку мен те у pDF фор ма ту за ви ше 
од 62 000 чла на ка (а тај је број у не пре ста ном 
по ра сту) из овог из у зет но пре сти жног на у-
чног ча со пи са. (До дат не ин фор ма ци је на ову 
те му, с освр том на прак су ком па ни је EB SCO, 
мо гу се на ћи у члан ку Se ri als Re vi ew, об ја вље-
ном 2002. го ди не.4

Ем бар го пе ри о ди се НЕ при ме њу ју на 
све ча со пи се у ASp ба зи. За пра во, у ASp ба-
зи по сто је 1 392 ак тив на ча со пи са, са пу ним 
тексто ви ма, на ко је не по сто ји за бра на. Њи хо-
ви из да ва чи се осла ња ју на то да ће би бли о те-
ке на ста ви ти да об на вља ју прет пла ту на да те 
ча со пи се. Ако би бли о те ке бу ду ко ри сти ле ба-
зе по да та ка да от ка жу прет пла те на од ре ђе не 
на сло ве, ка ко на оне са ем бар гом та ко и на 
оне без њих, из да ва чи ће по ву ћи са др жа је из 
ба за. А то се већ до го ди ло са не ким ма њим 
тек сту ал ним ба за ма по да та ка ком па ни ја ко је 
ни су упо зо ри ле све сво је ко ри сни ке о опа сно-
сти ма зло у по тре бе пу них тек сто ва. EB SCO је 
ус пео да за о би ђе та кве не при јат но сти та ко 
што је на вре ме оба ве стио сво је ко ри сни ке о 
мо гу ћим де ша ва њи ма. На Ин тер нет стра ни 
ком па ни је EB SCO сто ји: „Ова кве не при јат-
но сти ла ко се мо гу из бе ћи ако би бли о те ка ри 
бу ду до но си ли од лу ке о ку по ви ни штам па-
них и елек трон ских ча со пи са не за ви сно од 
то га да ли је пун текст ча со пи са до сту пан у 
агре гат ној ба зи по да та ка са пу ним тек сто ви-
ма. Ова кво по сту па ње би тре ба ло да ре зул ти-
ра ста бил но шћу це не и са др жа ја об је ди ње не 
ба зе по да та ка, ста ра ју ћи се да крај њи ко ри-
сни ци на ста вља ју да ужи ва ју у пред но сти ма 
при сту па овим ве ли ким ко лек ци ја ма вред них 
по да та ка.“ 5

Ва жност струч но над гле да ног 
(pe er-re vi e wed) са др жа ја

Они ко ји оце њу ју ака дем ске ба зе по да та ка 
че сто ће по сма тра ти уку пан број на сло ва ко ји 
се ну ди у ба зи, пре не го уку пан број ква ли-
тет них ча со пи са ко ји од го ва ра ју по тре ба ма. 
EB SCO ну ди нај ве ћу ака дем ску ко лек ци ју пу-
них тек сто ва, али што је још бит ни је, ба зе по-
да та ка на ше ком па ни је са др же ви ше стру чно 
над гле да них ча со пи са не го би ло ко ја дру га 
ба за по да та ка ко је ну де кон ку рент ске фир ме. 
Раз лог за ово је при лич но јед но ста ван – EB-
SCO је нај ве ћа свет ска прет плат нич ка аген-
ци ја и има исту основ ну де лат ност као и сви 
ака дем ски из да ва чи: прет пла ту на ча со пи се. 
Уче шће у ака дем ским ба за ма по да та ка за из-
да ва че пред ста вља се кун да ран из вор при хо да. 
Због ово га, ве ћи на из да ва ча на до бром гла су 
не ће се бе из ло жи ти не по сто ја но сти и не ста-
бил но сти ко је са со бом мо же до не ти по сло ва-
ње са агре га то ри ма ко ји не де ле фи нан сиј ски 
улог у до бро ухо да ној основ ној де лат но сти 
из да ва ча. И за то, да би спре чи ли от ка зи ва ње 
прет пла та, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва не ра-
де са фир ма ма ко је се не ба ве прет пла та ма у 
да тој обла сти. EB SCO је је ди ни прет плат нич-
ки агент ко ји је исто вре ме но и тр го вац ба за ма 
по да та ка пу ног тек ста, и то је раз лог због ког 
има de fac to екс клу зи ву за хи ља де ака дем ских 
ча со пи са. Дру гим ре чи ма, за хва љу ју ћи при-
род ним усло ви ма тр жи шта, ака дем ски из да-
ва чи су, у не ве ро ват ном бро ју, од лу чи ли да 
же ле екс по ни ра ње ко је им ну де ба зе по да та ка 
пу ног тек ста, али да, са дру ге стра не, не же-
ле ри зи ке по ве за не са уче ство ва њем у ба за ма 
по да та ка ко ји ма тр гу ју ком па ни је ко је не де ле 
фи нан сиј ски улог у њи хо вој основ ној де лат-
но сти. И та ко во де ћи ака дем ски из да ва чи (на-
ве ли ко и на ши ро ко) скла па ју до го во ре са мо са 
тр гов ци ма ба за ма по да та ка пу ног текста ко ји 
су исто вре ме но и аген ти за прет пла ту (као 
EB SCO). Ово је из ван ре дан до при нос ис тра-
жи ва чи ма у Ср би ји, ко ји има ју нео гра ни чен 
при ступ EB SCO ба за ма по да та ка.
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Ча со пи си ко ји се де фи ни шу као „струч но 
над гле да ни“ (pe er-re vi e wed) је су пу бли ка ци је 
ко је ко ри сте над зор ни од бор. Овај од бор чи-
не струч ња ци чи ја је уло га да про чи та ју све 
члан ке и рас ту ма че њи хо ву при клад ност. На-
да ље, ови од бо ри ће уре ђи ва ти и ис пи ти ва-
ти тач ност са др жа ја пре не го што се члан ци 
об ја ве. Ово је је дин ствен и че сто ду го тра јан 
про цес, да ле ко дру га чи ји од про це са кроз 
ко ји про ла зе дру ге пе ри о дич не пу бли ка ци-
је (ко је ни су струч но над гле да не). Ре зул тат 
овог до дат ног сло ја ис пи ти ва ња је тај да су 
члан ци ко ји се по ја вљу ју у струч но над гле да-
ним ча со пи си ма да ле ко по у зда ни ји/при клад-
ни ји за пре тра гу. „Кван ти тет струч но над-
гле да ног, оце ње ног са др жа ја, јед но став на је 
ин ди ка ци ја ни воа ака дем ског са др жа ја ко ји 
ба за по да та ка са др жи. Ма да ни је сав са др жај 
струч но над гле дан, сва ка ко је до бра по чет на 
тач ка за од ре ђи ва ње ва лид но сти ака дем ског 
ре фе рент ног из во ра.“6 Ови ча со пи си не са мо 
што су ви со ко ква ли тет ни, не го су и ге не рал-
но ску пи за из да ва ње, па су са мим тим ску пи 
и за ку по ви ну. ASp ба за је за мно ге би бли о-
те ке је ди ни на чин да се би при у ште из ве стан 
број ових на уч них ча со пи са и та ко их уве ду у 
сво је ин сти ту ци је.

Од фе бру а ра 2009, ASp са др жи 3 775 
струч но над гле да них ча со пи са са пу ним тек-
стом. Овај број мо жда и не де лу је као не што 
на ро чи то док се не по ме не да, као што овај 
аутор са зна је, ни јед на кон ку рент на ба за по-
да та ка ни је ни бли зу то га да по ну ди исти број 
пу них тек сто ва струч но над гле да них ча со-
пи са. Као што је већ на ве де но, са мо EB SCO 
ба за Aca de mic Se arch Com ple te ну ди ви ше пу-
них тек сто ва струч но над гле да них ча со пи са 
од ASp-a.

Пре ва га PDF са др жа ја
Ис по ста ви ло се да је pDF фор мат оно 

што ака дем ске би бли о те ке у ве ли ком бро ју 
слу ча је ва пре фе ри ра ју ка да је у пи та њу пун 
текст. Сто га, EB SCO ко ри сти pDF као при-

мар ни фор мат за пу ни текст ака дем ских и 
по слов них ча со пи са. У овим пу бли ка ци ја-
ма, EB SCO на сто ји да што че шће обез бе ди 
пре тра жи ви pDF. Фор мат pDF је ода бран као 
стан дард за ове пу бли ка ци је због нео п ход но-
сти ис прав ног при ка зи ва ња на уч них фор му-
ла, јед на чи на, ди ја гра ма, та бе ла, гра фи ко на, 
кли нич ких при ка за и та ко да ље. EB SCO ну-
ди да ле ко ви ше ча со пи са у pDF фор ма ту и 
пре тра жи вом pDF фор ма ту не го би ло ко ји 
дру ги до ба вљач ба за по да та ка. Не са мо да се 
у pDF фор ма ту чла нак чу ва она кав ка кав је 
об ја вљен, већ мно ги „пре фе ри ра ју pDF фор-
мат за штам па ње до ку ме на та због ква ли те та 
сли ке и због то га што за др жа ва из глед штам-
па не вер зи је“7.

BusinessSourcePremier – Све о бу хват на 
ба за би знис ли те ра ту ре са пу ним тек стом 

Bu si ness So ur ce® Pre mi er (BSp) је јед на од 
на све ту нај ве ћих ака дем ских ба за по да та ка 
са пу ним тек сто ви ма из обла сти по сло ва ња 
(ма ња са мо од Bu si ness So ur ce® Com ple te ба зе 
ком па ни је EB SCO). Од фе бру а ра 2009. го ди не, 
са др жи пу не тек сто ве 12 192 на сло ва. BSp са-
др жи хи ља де на сло ва ко ји су из да ти ван Сјед-
ни ње них Др жа ва, са ве ли ком ве ћи ном из ове 
три зе мље: Бри та ни је, Хо лан ди је и Не мач ке. 
Осим то га, обез бе ђе ни су пу ни тек сто ви по-
слов них ча со пи са и из ве шта ја из Ср би је, Ру-
си је, Швај цар ске, Бел ги је, Фран цу ске, Нор ве-
шке, Че шке и Сло ве ни је. EB SCO пла ни ра да 
ши ри сво ју де лат ност у овим обла сти ма.

Ма да се ака дем ска ба за по да та ка уве ћа ва 
кроз ши ре ње са др жа ја, BSp је на ро чи то ис-
црп на у обла сти ма ра чу но вод ства, еко но ми је, 
фи нан си ја, ме наџ мен та, мар ке тин га, MIS-а 
(ин фор ма ци о ни си сте ми за упра вља ње), 
pOM-а (упра вља ње про из вод њом и ме наџ-
мен том) и јав не ад ми ни стра ци је. За пра во, је-
ди ни на чин да уни вер зи те ти има ју елек трон-
ски при ступ, на ни воу ин сти ту ци је, мно гим 
во де ћим ча со пи си ма у овим ди сци пли на ма 
(укљу чу ју ћи Har vard Bu si ness Re vi ew, ко ји је 
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до сту пан у pDF фор ма ту у овој ба зи, за јед но 
са прет ход ним бро је ви ма ко ји да ти ра ју све до 
пр вог бро ја, из 1922. го ди не) је сте пре ко Bu si
ness So ur ce Pre mi er или Com ple te.

Ме ђу на род на по кри ве ност
Још је дан ре дак, а вре дан ква ли тет и ASp и 

BSp ба за је сте што обез бе ђу ју пу не тек сто ве 
ча со пи са (нај че шће у pDF фор ма ту) за ча со-
пи се из да те ван Сје ди ње них Др жа ва. Ве ћи на 
ба за по да та ка са пу ним тек сто ви ма има вр ло 
огра ни чен број из да ња ван Сје ди ње них Др-
жа ва. Од фе бру а ра 2009. го ди не, ASp и BSp 
за јед но са др же бли зу 3 100 пу них тек сто ва 
ча со пи са из да тих из ван Сје ди ње них Др жа ва, 
од че га ве ли ка ве ћи на (бли зу 2 800) до ла зи 
из за пад не Евро пе. Ве ли ки број ча со пи са до-
ла зи из зе ма ља цен трал не и ис точ не Евро пе. 
По ред то га, укљу чен је и са др жај ре ле ван тан 
за ове зе мље (али ко ји ни је оба ве зно у њи ма 
и об ја вљен). 

При ме ри ча со пи са са пу ним тек стом EB-
SCO ба за, ко ји су у Ср би ји об ја вље ни или за 
њу ре ле вант ни, а до ступ ни уни вер зи те ти ма у 
Ср би ји, укљу чу ју: „Фи ло зоф ски фо рум“ (Fo
rum Phi lo sop hi cum), „Ме ђу на род ни ча со пис 
ме ди ци не ра да и ути ца ја сре ди не на здра вље“ 
(In ter na ti o nal Jo ur nal of Oc cu pa ti o nal Me di ci
ne & En vi ron men tal He alth), „Ди ја лог и уни-
вер за ли зам, про фил др жа ве – Ср би ја“ (Di a lo
gue & Uni ver sa lism, Co un try Pro fi le – Ser bia), 
„Еко ном ска ис тра жи ва ња OECD-а: Ср би ја“ 
(OECD Eco no mic Sur veys: Ser bia), „Во дич за 
за по шља ва ње у Ср би ји“ (Ser bia Ca re er Gu i
de), „Срп ски еко ном ски мо ни тор“ (Ser bia Co
un try Mo ni tor), „Еко ном ски пре глед Ср би је“ 
(Ser bia Co un try Re vi ew), „Еко ном ска кон ку-
рент ност Ср би је“ (Ser bia Eco no mic Com pe ti
ti ve ness), „Еко ном ске сту ди је у Ср би ји“ (Ser
bia Eco no mic Stu di es) и „Квар тал на прог но за 
Ср би је“ (Ser bia Qu ar terly Fo re cast Re port). 
Ово је ва жно за то што дру ге ака дем ске ба зе 
по да та ка са пу ним тек сто ви ма не са др же ква-
ли тет не из во ре бит не за Ср би ју.

Бо љи ква ли тет и лак ши при ступ са др жа ју 
уз по моћ по бољ ша них оп ци ја по ве зи ва ња 
(Po wer ful Lin king Op ti ons)

Пу ни тек сто ви у ба за ма ASp и BSp обез-
бе ђу ју из ван ре дан ни во по год но сти крај њем 
ко ри сни ку, али као што је већ по ме ну то, ни-
је сва ки ва жан ча со пис до сту пан ком па ни ји 
EB SCO да би она мо гла да га укљу чи у ба зе 
са пу ним тек сто ви ма. Сто га је пре суд но обез-
бе ди ти при ступ ин фор ма ци ја ма о ци та ти ма 
из тих на сло ва. Ка ко би ло, ко ри сни ци и да ље 
при жељ ку ју исти ни во по год но сти уз мо гућ-
ност про прат ног до би ја ња пу ног тек ста. За то 
су EB SCO ака дем ске ба зе по да та ка про јек-
то ва не та ко да са др же ве зе, ко је омо гу ћа ва ју 
ко ри сни ци ма да по ве жу ре зул тат до сту пан у 
ба зи са мо у ци та ту са од го ва ра ју ћим пу ним 
тек стом у не кој дру гој ко лек ци ји ко ју по се ду је 
би бли о те ка. Ко ри сте ћи ове ала те по ве зи ва ња 
(на зва не EB SCO Smar tLinks и Cu sto mLinks), 
би бли о те ке мо гу да на ни воу став ки ус по ста-
ве ве зе са сво јим ко лек ци ја ма елек трон ских 
ча со пи са пре ко EB SCO ne ta и Cros sRe fa, као 
и ве зе са OpAC ка та ло зи ма, сер ви сом за по-
зај ми це из ме ђу би бли о те ка и ис по ру ку до ку-
ме на та, пре тра жи вач ким ма ши на ма, књи жа-
ри ма, Ин тер нет стра на ма из да ва ча и мно гим 
дру ги ма. По ред ово га, ко ри сни ци мо гу да 
се по ве жу са EB SCO host ба за ма по да та ка из 
спољ них из во ра као што су OpAC, А-З ли сте, 
ме та пре тра жи ва чи и би бли о граф ски ре сур си 
као што је Pub Med.

Осим го ре по ме ну тих ве за ка пу ним тек-
сто ви ма, још јед на бит на пред ност тех но ло-
ги је по ве зи ва ња EB SCO host ба за је сте спо-
соб ност ге не ри са ња ве за из ме ђу раз ли чи тих 
EB SCO host ба за по да та ка. Би бли о те ке у Ср-
би ји има ју при ступ ба за ма по да та ка са пу-
ним тек сто ви ма пре ко EB SCO ho sta, као што 
је прет ход но опи са но, али по сто ји и ве ли ки 
број по пу лар них се кун дар них (са мо ци тат-
них) ба за по да та ка (као на при мер In spec и 
PsycIN FO). Би бли о те ке ко је се прет пла ћу ју 
на ове ба зе по да та ка пре ко EB SCO ho sta, има-
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ју пред ност не са мо уоби ча је ног ин тер феј са, 
већ и мо гућ но сти да се ди рект но од ци та та у 
се кун дар ним ба за ма по да та ка по ве жу са од-
го ва ра ју ћим пу ним тек сто ви ма у ба за ма као 
што су ASp и BSp. На при мер, од фе бру а ра 
2009. го ди не, In spec® ин дек си ра ви ше од 450 
ак тив них ча со пи са и ма га зи на са пу ним тек-
стом, ко ји су у пу ном тек сту до ступ ни у ASp/
BSp ба за ма, а PsycIN FO® ин дек си ра ви ше од 
620 ак тив них ча со пи са и ма га зи на са пу ним 
тек стом, ко ји су та ко ђе у пу ном тек сту до-
ступ ни у ASp/BSp ба за ма.

Пре тра жи ве ци тат не ре фе рен це 
До дат не мо гућ но сти по ве зи ва ња ко је су 

до ступ не пре ко EB SCO ho sta (као део по-
је ди них ба за по да та ка, укљу чу ју ћи ASp и 
BSp) је сте „по ве зи ва ње ре фе рен ци“. То по-
ве зи ва ње обез бе ђу је ја ка сред ства за про ши-
ри ва ње пре тра жи ва ња, омо гу ћа ва ју ћи ко ри-
сни ци ма да ло ци ра ју до дат не ин фор ма ци је о 
члан ку ко ји их ин те ре су је. Та ко ђе по зна та и 
као „пре тра жи ва ње ре фе рен ци“, „ју ре ње ре-
фе рен ци“ или „пре тра жи ва ње ци та та“, ова 
функ ци о нал на ка рак те ри сти ка до зво ља ва 
ко ри сни ци ма да се ди рект но по ве жу од не-
ког од ре ђе ног члан ка до дру гих чла на ка ко-
ји у ба зи ци ти ра ју ори ги на лан рад. Основ ни 
прин цип ова кве вр сте по ве зи ва ња узи ма у 
об зир прет по став ку да ако од ре ђе ни чла нак 
ин те ре су је ис тра жи ва ча, он да су му и члан ци 
ко ри шће ни као из во ри и ци та ти у њи ма на ве-
де ни та ко ђе од ко ри сти. 

Бр зо при ка зи ва ње сли ка (ImageQuick
View)–Брз при ступ нај ре ле вант ни јим 
сли ка ма 

Не ма сум ње да сли ке и дру ги гра фич ки 
са др жа ји у ба за ма по да та ка са пу ним тек сто-
ви ма мо гу да има ју зна ча јан ути цај на ис тра-
жи ва ње. Ima ge Qu ick Vi ew ком па ни је EB SCO 
омо гу ћа ва ко ри сни ци ма бр жи и бо љи при ступ 
овим вред ним ин фор ма ци ја ма. Ова ка рак те-
ри сти ка EB SCO ho sta ре зул та ти ма пре тра жи-

ва ња до да је ума ње не вер зи је сли ка, омо гу ћа-
ва ју ћи ко ри сни ци ма увид у гра фич ки са др жај 
члан ка, ди рект но из ли сте ре зул та та или при-
ка за ци та та. 

Кад крај њи ко ри сник клик не на сли ку, EB-
SCO host при ка же на слов, под на слов, из вор 
ин фор ма ци ја и број стра не са илу стра ци јом, 
као и линк „Ка ко на ве сти“ (How to Ci te). Осим 
ово га, за пис о пра ви ма об ја шња ва ко ри шће ње 
пра ва на сва ку од сли ка. Ова ка рак те ри сти ка 
функ ци о ни ше са ди ја гра ми ма, гра фи ко ни ма, 
та бе ла ма, фо то гра фи ја ма, илу стра ци ја ма и 
би ло ко јим дру гим сли ка ма у пу ним тек сто-
ви ма чла на ка. 

Као нај про дук тив ни ји са ку пљач ча со пи-
са и дру гих са др жа ја пу них тек сто ва, EB SCO 
је у по зи ци ји да по ну ди нај ви ши ква ли тет и 
нај и сцрп ни ју ко лек ци ју сли ка из ча со пи са. 
Ima ge Qu ick Vi ew је са да до сту пан пре ко EB-
SCO ho sta у ви ше од ше зде сет ба за по да та ка 
са пу ним тек сто ви ма (uklju ču ju ći Aca de mic Se
arch, Bu si ness So ur ce, CI NAHL® Plus with Full 
Text, Econ Lit™ with Full Text, ME DLI NE® with 
Full Text итд.), као и у де се ти на ма ли цен ци ра-
них ба за по да та ка (на при мер CAB Ab stracts®, 
Ge o Ref, In spec, PsycIN FO и мно гим дру гим) 
пре ко Smar tLink ве за. Од ја ну а ра 2009. го ди-
не, EB SCO host обез бе ђу је Ima ge Qu ick Vi ew 
за го то во 9 200 ча со пи са, укљу чу ју ћи пре ко 
3,75 ми ли о на фо то гра фи ја, илу стра ци ја, ди ја-
гра ма, гра фи ко на, та бе ла итд. А ова ко лек ци ја 
не пре ста но ра сте. 
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За кљу чак
Ком па ни ја EB SCO је по све ће на не пре ста-

ном по бољ ша ва њу и раз ви ја њу ака дем ских 
ба за по да та ка и срод них услу га по ве зи ва-
ња кроз ква ли те тан са др жај и по бољ ша ва ње 
софт ве ра. Ком па ни ја је во де ћи про вај дер на-
уч них ба за по да та ка ши ром све та, углав ном 
за хва љу ју ћи свом успе ху у ства ра њу ме ђу-
на род но при зна тих и зна чај них ре фе рент них 
ре сур са. Са др жај ака дем ских ба за по да та ка, 
ка рак те ри сти ке, ни во услу га и обу ка ко ју EB-
SCO пру жа у ре ги о ну, опи су је по све ће ност 
ко ју ова фир ма по ка зу је ка да је у пи та њу по-
ну да нај бо љих мо гу ћих из во ра за кли јен те из 
цен трал не и ис точ не Евро пе, као и кли јен те 
ши ром све та. 

1 Сем Брукс (sbro oks @eb sco host.com) је ста ри ји пот-
пред сед ник сек то ра про да је и мар ке тин га EB SCO 
из да ва штва (EB SCO pu blis hing), нај ве ћег свет ског 
по сред ни ка из ме ђу би бли о те ка и из да ва ча на уч них 
пу бли ка ци ја и ча со пи са. Го спо дин Брукс је аутор 
мно гих ра до ва и уред ник из да ња би бли о теч ких на-
уч них ча со пи са, а об ја вљи ван је у би бли о теч ким пу-
бли ка ци ја ма у ви ше од де сет зе ма ља. Уче ство вао је 
у јав ним ди ску си ја ма или се по ја вљи вао као глав ни 
го вор ник на мно гим кон фе рен ци ја ма, укљу чу ју ћи 
кон фе рен ци је Асо ци ја ци је фа кул тет ских и струч них 
би бли о те ка (ACRL), Ме ђу на род не фе де ра ци је асо-
ци ја ци ја би бло те ка (IFLA), Чарлс тон ског кон гре са 
(The Char le ston Con fe ren ce), Од бо ра за ме та по дат ке 
и умре же не из во ре Асо ци ја ци је би бли о теч ких ко-
лек ци ја и тех нич ких услу га (ALCTS), Ме ђу на род ног 
ин фор ма тич ког кон гре са (In ter na ti o nal Con gress of In-
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