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Шта је EBSCO host® 
EBSCO host је моћан online референтни систем којем се може приступити путем 
интернета или директном конекцијом.  Он нуди велики број заштићених база 
података с комплетним текстом и база података за ширу јавност, водећих пружалаца 
информација.  Детаљне базе података крећу се од оних које садрже опште 
референтне податке до посебно креираних и тематски одређених база података за 
државне, академске, школске, медицинске, корпорацијске и библиотеке државних 
институција. 

Системски захтјеви 

Да би се све карактеристике EBSCOhosta efikasno користиле, Internet Explorer 6.0, 
Firefox 2.0, и Safari 2.0 (за Macintosh) представљају минимум захтјева које је потребно 
испунити да би се обавило прегледање (browser).  Такође морате имати инсталиран и 
Adobe ® Reader® како бисте могли прегледати Full Text (комплетан текст) датотеке у 
PDF формату.  Ако користите Visual Search (визуелно претраживање), такође морате 
инсталирати Adobe ® Flash Player 8.0 или неки напреднији програм. 

Садржај Приручника за кориснике 

Овај приручник замишљен је тако да обухвати основе резултата претраживања и 

проналажења.  Додатни приручници за кориснике односе се на области прегледања, 
претраживања и упозоравања, као и штампања, коришћења електронске поште (e-
mail) и похрањивања.  Сви приручници за кориснике могу се учитати са странице 
EBSCO Support Site: support.ebsco.com. 
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Сазнајмо више о бази података 
Постоје двије верзије функције Choose Database Screen (одабрати прозор за базу 
података) — сажета и детаљна.  Сажета верзија функције Choose Database Screen 
може се добити из сваког прозора за претраживање или прегледавање исписа 
резултата или појединости из цитата.    

Да бисте сазнали више о бази података: 

1. Кликните на линк Choose Databases (одабрати базе података).  

2. Поставите миш преко иконе Preview .  Појављује се кратак опис базе 
података.  Да бисте се вратили на претходни прозор, кликните на ОК. 

 

3. Да бисте видјели опис свих база података које су вам доступне, кликните на 
линк Detailed View (детаљни преглед).  Приказује се прозор Choose Databases. 
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Одабир база података унутар којих претражујемо 
EBSCOhost нуди могућност одабира база података које желите претражити према 
називу базе података или према тематској области.  Ваш администратор за 
библиотеку одлучује о начину на који ће базе података бити одабране.   

Бирање база података по називу 

Да бисте изабрали базу података:  

1. Кликните на линк Choose Databases (одабрати базе података).  Са листе 
база података одаберите назив базе података, нпр. Academic Search 
Complete, MasterFILE Premier, itd.   

2. Да бисте претражили више од једне базе података, означите квадратић с 
лијеве стране Database names (називи база података).  За одабир такође 
можете користити квадратић Select / deselect all (изабрати све/поништити 
комплетан одабир).     

 

3. Да бисте спасили оно што сте одабрали, кликните на ОK; или кликните на 
Cancel (поништити) како бисте поништили извршене измјене.   
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Бирање база података према тематској области 

Ако вам библиотека групише базе података према тематској области, групе база 
података које су посљедње изабране наведене су изнад поља Find (наћи).  Ако су 
доступне и друге групе, да бисте их видјели, кликните на хиперлинк елипсу (…). 

Да бисте изабрали базу података према тематској области:  

1. Кликните на линк Choose Databases (одабрати базе података). Одаберите 
тематску област, нпр. Communications/Media Databases, General/News 
Databases, итд. 

2. Да бисте претражили више од једне тематске области, означите квадратић 
с лијеве стране тематске области.  (За одабир такође можете користити 
квадратић Select / deselect all (изабрати све/поништити одабир свих).  

 

3. Да бисте спасили оно што сте одабрали, кликните на ОK; или кликните на 
Cancel (поништити) како бисте поништили извршене измјене.  
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Прозори за претраживање 
EBSCOhost нуди велики број прозора за претраживање, описаних у овом поглављу.   

Основно претраживање  

Прозор за основно претраживање омогућава вам да претраживање обликујете 
помоћу лимитера, експандера и булових оператора. 

Да бисте користили основно претраживање: 

1. У прозору Basic Search Screen (прозор за основно претраживање), термине које 
тражите унесите у поље Find (наћи). 

 

2. Ако желите да користите неки од опцијских лимитера или експандера, кликните на 
линк Search Options (опције претраживања). 

 

Можете користити конкретни Search mode (начин претраживања), као што је “Find 
all of my search terms” (пронаћи све моје термине за претраживање), или 
“SmartText Searching” (паметно претраживање текста); примијенити Limiters 
(лимитере) као што су Full Text (комплетан текст) или Publication type (врста 



 

EBSCOhost Priručnik za korisnike - Pretraživanje  Januar, 2009. 
support.ebsco.com   

8

публикације); или користити опције претраживања којима претраживање 
проширујете, као што је “Apply related words” (употријебити сродне ријечи).  

3. Да бисте затворили Search Options (опције претраживања), поново кликните на 
тај линк.  

4. Кликните на дугме Search (претраживање).  На екрану се појављује Result List 
(испис резултата).  

 

 

Изнад Result List (исписа резултата) приказује се поље за претраживање.  
Ваши термини за претраживање, лимитери и експандери су сачувани.  Да 
бисте ревидирали своје претраживање, можете кликнути на линк Search 
Options (опције за претраживање) под Limit your results (ограничите своје 
резултате). 
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Екрани за напредно претраживање 

Администратор за библиотеку може изабрати између три стила напредног 
претраживања: с једним пољем Find (наћи), с једним пољем Find уз Search Builder 
(израда нових форми претраживања), или Guided Style поља (навођено 
проналажење).  

Напредно претраживање с једним пољем Find 
 

Да бисте користили напредно претраживање с једним пољем Find (наћи): 

1. Кликните на линк за напредно претраживање испод поља Find.  

2. У прозору Advanced Search Screen (прозор за напредно претраживање), у 
поље Find унесите термине које тражите.  

 

3. Одаберите опције које су вам на располагању под Search Options (опције 
претраживања): 

 Search modes (начини претраживања) – Користите конкретне начине 
претраживања, као што су “Find all of my search terms” (пронаћи све 
термине које тражим), или “SmartText Searching” (паметно претраживање 
текста), или користите опције којима се претрага проширује, као што је 
опција “Apply related words” (употријебити сродне ријечи).  

 Limit your results (ограничите своје резултате) – као што је Full Text 
(комплетан текст) или Publication type (врста публикације). 

 Special Limiters (специјални лимитери) – Употријебити лимитере који су 
карактеристични за неку базу података.  Ако изаберете неки специјални 
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лимитер, он се односи само на ону базу података у оквиру које се 
појављује.   

4. Кликните на дугме Search (претраживање).  На екрану се појављује Result List 
(испис резултата).  

 

 

 

 

Поље за претраживање се отвара изнад Result List (испис резултата).  Термини које 
тражите, лимитери и експандери су сачувани.  Да бисте ревидирали своје 
претраживање, можете кликнути на линк Search Options (опције за претраживање) 
под Limit your results (ограничите своје резултате). 

 

 



 

EBSCOhost Priručnik za korisnike - Pretraživanje  Januar, 2009. 
support.ebsco.com   

11

Напредно претраживање помоћу поља Guided Style Find (навођено 
проналажење) 
 

Да бисте користили напредно претраживање помоћу поља Guided-Style 
(навођено проналажење): 

1. Кликните на линк Advanced Search (напредно претраживање) испод поља 
Find (наћи). 

2. У прозору Advanced Search Screen (прозор за напредно претраживање), у прво 
поље Find унесите термине које тражите.  

 

3. Из изборне падајуће листе Select a Field (одабрати поље) изаберите поље за 
претраживање (на примјер, претражујете само поље цитата Subject Terms 
(предметни термини). 

4. Поновите поступке 1 и 2, за други скуп поља Find. 

5. Одаберите буловог оператора (AND, OR, NOT) како бисте комбиновали два 
уноса у поље Find. 

6. У трећи скуп поља можете увести другог буловог оператора, кључну ријеч и 
област претраживања.   

7. Ако су вам потребни додатни редови, кликните на линк Add Row (додати ред).  
Може се приказати највише 12 редова.  За брисање реда, кликните линк 
Remove Row (уклонити ред). 
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8. Одаберите опције које су вам на располагању под Search Options (опција за 
претраживање): 

 Search modes (начини претраживања) – Користите конкретне начине 
претраживања, као што су “Find all of my search terms” (пронаћи све 
термине које тражим), или “SmartText Searching” (паметно претраживање 
текста), или користите опције којима се претрага проширује, као што је 
опција “Apply related words” (употријебити сродне ријечи).   

 Limit your results (ограничите своје резултате) – као што је Full Text 
(комплетан текст) или Publication type (врста публикације). 

 Special Limiters (специјални лимитери) – Употријебити лимитере који су 
карактеристични за неку базу података.  Ако изаберете неки специјални 
лимитер, он се односи само на ону базу података у оквиру које се 
појављује.  

9. Кликните на дугме Search (претраживање).  На екрану се појављује Result List 
(испис резултата).  

 

 

Изнад Result List (исписа резултата) приказују се поља за претраживање.  Ваши 
термини за претраживање, лимитери и експандери су сачувани.  Да бисте 
ревидирали своје претраживање, можете кликнути на линк Search Options (опције 
за претраживање) под Limit your results (ограничите своје резултате). 
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Напредно претраживање уз Search Builder (израда нових форми 
претраживања)  

Једно поље Find уз Search Builder даје вам могућност да комбинујете кључне ријечи, 
области претраживања и буловог оператора с било којим текстом који постоји у пољу 
Find.   

Напомена: Ако у пољу Find нема текста, одабир буловог оператора се занемарује.   

Сваки пут када кликнете на Add to Search (додати за претраживање), нови термини 
се стављају у заграду.     

Да бисте креирали напредно претраживање користећи Search Builder (израда 
нових форми претраживања): 

1. Кликните на линк Advanced Search (напредно претраживање) испод поља 
Find. 

2. У прозору Advanced Search Screen (прозор за напредно претраживање), у 
поље Find унесите термине које тражите. За уклањање термина које тражите, 
кликните на дугме Clear (очистити).  

 

3. У поље Term(s) (термин(и)), можете унијети више кључних ријечи.  

4. Из изборне падајуће листе Select a Field (одабрати поље), изаберите поље за 
претраживање (на примјер, претражујете само поље цитата Subject Terms 
(предметни термини).  

5. Одаберите Boolean operator (буловог оператора) (AND, OR, NOT) да бисте 
комбиновали поље Find (наћи) с пољем Term(s) (термин(и)).  
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6. Кликните на дугме Add to Search (додати за претраживање).  Сваки пут када 
кликнете на Add to Search (додати за претраживање), нови термини се 
стављају у заграду.  

7. Кликните на дугме Search (претраживање).  На екрану се појављује Result List 
(испис резултата).  
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Преглед резултата претраживања 

Преглед исписа резултата 

Резултати претраживања могу бити цитати, комплетан текст чланака и сажеци или 
дијелови докумената, те могу садржавати линкове за комплетан текст.   

  

Прозор Result List Screen (прозор са исписом резултата) има три колоне — Narrow 
your results (сузите свој избор резултата), All Results (сви резултати) и Limit your 
results (ограничите своје резултате). Можете сакрити или приказати различите 
области кликнувши на контролне стрелице при врху резултата.  Ваш администратор 
за библиотеку одлучује да ли ће се на екрану појавити предметни кластери (сузити 
сферу резултата). 

Narrow your results (сузите свој избор резултата) – Избор резултата можете сузити 
користећи врсту извора информација, предмет, часопис, аутора и друго.  Ова 
карактеристика која је позната и као “кластеринг” корисна је ако желите да откријете 
главне предметне групе које се односе на вашу тему, а да не морате да претражујете 
мноштво страница које садрже резултате, или да појединачно провјеравате чланке 
да бисте сазнали да ли су релевантни.    

Да бисте сузили добијене резултате, кликните на хиперлинк термин из колоне 
"Narrow your results" (сузите свој избор резултата).  На екрану се појављује нови 
испис резултата ограничен на изабрани термин, а у колони с лијеве стране појављује 
се нови испис термина.   

All Results (сви резултати) – articles (чланци) који су нађени појављују се у средини 
прозора Result List Screen (прозор са исписом резултата).  
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 Линк article title (назив чланка) води вас до цитата информације и/или до 
интегралног текста.  Поставите миш преко иконе Preview (преглед) како бисте 

видјели одломак.   показује само цитат;  показује цитат и комплетан 
текст. 

 Линк HTML Full Text (комплетан текст у HTML формату) директно вас води до 
интегралног текста чланка.   

 Линк PDF Full Text (комплетан текст у PDF формату) води вас у PDF верзију 
интегралног текста.  PDF ће се отворити у Adobe ® Reader®.  

 Add to Folder (додати у директоријум) – Да бисте сачували чланак у 
директоријуму, кликните на линк Add to Folder десно од показатеља 
релевантности (Relevancy indicator) или унутар прегледа чланка (Article 
Preview) преко којег прелазите мишем.  

 Relevancy indicator (показатељ релевантности)  говори вам колико је 
чланак релевантан у односу на задате услове претраживања.   

 

 
 

Limit your results (ограничите своје резултате) – Користите лимитере директно из 
Result List (исписа резултата).  Изаберите било који лимитер са екрана и кликните на 
Update (ажурирање).  На екрану се појављује ревидирани Result List. (Претраживање 
можете још више пречистити ако кликнете на линк Search Options (опције 
претраживања) под Limit your results. 
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 Folder (директоријум) – Да бисте сачували чланак у директоријуму, кликните на 
линк Add to Folder (додати у директоријум) десно од Relevancy indicator 
(показатеља релевантности). За увид у садржај директоријума, кликните на 
линк Go to Folder View (увид у директоријум). 

 Related Information (сродне информације) – Када су додатни извори 
информација као што су слике, блогови и веб-новости доступни, они ће се и 
појавити на екрану.    

 Related Images (сродне слике) – Поставите миш преко слике — појављује се 
слика у пуној величини.  

 Alert/Save/Share (упозори/спаси/размијени) – Кликните на овај линк да бисте 
видјели опције упозоравања, повезивања (linking) и обиљежавања 
(bookmarking).  

 Create an alert (креирајте опцију упозоравања) – Креирајте опцију 
упозоравања за претраживање директно из Result List (исписа 
резултата), чак и ако нисте приступили My EBSCOhostu. 

 Add search to folder (додајте претраживање у директоријум) – Додајте 
опцију упита (query) у директоријум као трајног линка за претраживање. 

 Create RSS feed (креирајте опцију уношења података RSS) – 
Повремено се појављује прозор са информацијом о упозоравању за 
претрагу. Копирајте Syndication Feed URL у ваш читач вијести.  

 Permalink (стални URL) – Упит  за претраживање појављује се у 
осјенченом простору испод линка.  Означити и копирати текст линка 
користећи претраживачеву  функцију копирања.  Можете одмах 
пренијети линк на  веб-страницу, у документ или e-mail.  

 Bookmark (означавање) – Похраните линкове на странице свог 
EBSCOhosta ради удруживања bookmarking сајтова као што су dig, 
del.icio.us, Technorati, bloglines, итд. 

Напомене:   

 Администратор за библиотеку одлучује о карактеристикама које ће бити 
доступне, тако да ваш испис резултата (Result List) може бити незнатно 
другачији.   

 Изглед вашег исписа резултата (Result List) можете промијенити у прозору 
преференци (Preferences Screen). 
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Читање чланка 

Када кликнете на наслов чланка, на екрану се појављује "Best View" (најбољи 
преглед) који је изабрао ваш администратор за библиотеку.  Да бисте имали увид у 
другачији формат, кликните на икону citation (цитат), HTML full text (комплетан текст у 
HTML формату) или PDF. 

Преглед цитата 
Када се на екрану појави citation view (преглед цитата), он мора обухватити и сажетак 
или одломак.  Ако га је ваш администратор за библиотеку активирао, комплетан текст 
чланка може се појавити испод цитата. Карактеристика Image Quick View (брзи 
преглед слике) омогућава увид у умањене сличице у чланку, директно из цитата.   

 

 

 Аутор и предметни термини документа могу се појавити као линкови који вам 
омогућавају претрагу у том конкретном пољу.   

 Ако се нађу слични чланци, они се појављују у колони Related Information (сродне 
информације).  Да бисте прочитали чланак, можете кликнути на хиперлинк наслов, 
или превлачити миш преко иконе Preview како бисте прегледали одломак.   

 Када се појави линк Find More (наћи још), можете кликнути на тај линк да бисте 
трагали за чланцима са сличним тематским заглављима.  На екрану ће се 
појавити нови Result List (испис резултата). 

 Извор информација може приказати линк или лого часописа који води до 
детаљног увида у извор информација или публикацију.  Клик на лого часописа 
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повезаће вас са детаљним описом часописа.  Кликом на Back (назад) враћате се 
на комплетан запис чланка.   

 Извор информација може обухватити и линк за садржај који вам омогућава да 
извршите претраживање о истом питању у извору или публикацији.   

 

Преглед интегралног текста у HTML формату 
 

Када се прикаже HTML full text view (преглед интегралног текста у HTML формату), 
кликом на расположиве иконе можете се вратити и на citation (цитат), или у било који 
PDF или текст повезан линком.  Приказани текст је форматиран и спреман за 
штампање.  Кратак цитат се увијек налази на крају чланка.  

 

 

 Било да се ради о цитату или прегледу интегралног текста, можете пречистити 
претраживање, вратити се на Result List (испис резултата), спасити у Folder 

(директоријум) , и Print (штампати)  E-mail  (послати електронском 

поштом) или Save (спасити)  чланак.  

 Кликните на икону Cite (цитирати)  како бисте видјели цитат за чланак 
форматиран у неколико различитих формата цитирања, укључујући MLA, APA, 

итд., или на икону. Export (извоз)  како бисте пренијели ваше цитате у разне 
bibliographic manager формате. 
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 Када се појави линк Find More (наћи још), можете кликнути на тај линк да бисте 
трагали за чланцима са сличним тематским заглављима.  На екрану ће се 
појавити нови Result List (испис резултата).  

 

Увид у PDF формат 
Када се на екрану прикаже PDF, чланак се отвара у Adobe Acrobat Readeru.  Да би се 
чланак штампао или сачувао, користите опције за штампање/похрањивање из 
Readera (читача).  

 

Кликом на расположиве иконе, можете се вратити на цитат, било који комплетан 
текст или текст повезан линком.  Из PDF приказа можете пречистити претраживање, 
вратити се на Result List (испис резултата), или чланак послати електронском 
поштом.   
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Резултати похрањивања у фолдер (директоријум) 
Чланак можете спасити у Фолдер (директоријум) из чланка, или из Ресулт Лист 
(исписа резултата).  

Кликните на линк или икону Add to Folder (додати у фолдер).  

 

Када додате чланке у фолдер, можете кликнути на икону Folder (или на линк Go to 
Folder View (ући у садржај фолдера)) и видјети који су чланци додати.   

 

Затим можете штампати, слати електронском поштом или спасити бројне резултате, 
све у исто вријеме.  Ако сте регистровани преко My EBSCOhosta, сваки резултат 
претраге који сте скупили у свој фолдер на крају поступка ће бити аутоматски спашен.   
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Визуелно претраживање 
Visual Search (визуелно претраживање) јесте нови, иновативни начин за 
претраживање EBSCOhost.  Ваши резултати су груписани према теми у једну 
интерактивну, визуелну мапу. У свако доба можете мијењати стилове из Result List 
(исписа резултата) бирањем стила Block (блок) или стила Column (колона) из менија 
Display Style (приказ стила).  Коришћење визуелног претраживања захтијева 
постојање Adobe Flash Player 8.0 или напреднијег.   

За визуелно претраживање:  

1. Кликните на линк Visual Search (визуелно претраживање), а затим унесите 
тражене термине у поље Find. 

  

2. Ако желите да користите неки од опцијских лимитера или експандера, кликните 
на линк Search Options (опције претраживања).  

Можете користити конкретни search mode (начин претраживања), као што је 
“Find all of my search terms” (пронаћи све моје термине за претраживање), или 
“SmartText Searching” (паметно претраживање текста); примијенити Limiters 
(лимитере) као што су Full Text (комплетан текст) или Publication type (врста 
публикације); или користити опције претраживања којима претраживање 
проширујете, као што је “Apply related words” (употријебити сродне ријечи).   

3. Да бисте затворили Search Options, поново кликните на тај линк.  

4. Кликните на Search (претраживање).  Резултати ваше претраге су приказани у 
колонама.  Да бисте их пратили, кликните на назив предмета (или 
публикације).  Резултати се још више сужавају.   
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5. Опције сортирања резултата – Да бисте спознали различите начине 
груписања, сортирања или филтрирања претраге, кликните на било које дугме 
изнад Result List (исписа резултата).  Ове опције можете изабрати било када – 
прије почетка претраживања, или након њега, када будете гледали резултате.   

 Group Results (груписање резултата) – Груписање можете вршити 
према предмету (Subject) или називу публикације (Publication Name).  

 Sort Results (сортирање резултата) – Резултате можете сортирати 
према датуму (Date) од посљедњег до најстаријег, или према 
релевантности (Relevance) (најрелевантнији чланци на врх листе, а 
најмање релевантни на дно листе).   

 Filter Results by Date (филтрирање резултата према датуму) – 
Помјерајте курсор Date Range (редослијед по датумима) како бисте 
пречишћавали чланкe од најновијих до најстаријих.     

 Display Style (приказати стилове) – Увијек можете промијенити стил у 
Blocks (блокове) или Columns (колоне).  
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Да бисте прегледали чланак: 

1. Да бисте видјели цитат, кликните на article title (назив чланка) у резултату.  
Прозор Summary (сажетак) приказује више информација о чланку, укључујући 
Title (назив), Author (аутор), Journal Name (назив часописа), и кратак одломак.    

 

2. Да бисте видјели комплетан текст чланка (ако је доступан), кликните на линк 
More (више) у дну цитата.  Прозор Summary ће се проширити како би се 
приказао комплетан чланак.   
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Да бисте прикупили чланке: 

Користите простор Collect Articles (прикупити чланке) да бисте “превукли-и-испустили" 
(“drag-and-drop") чланке који вас занимају.  Чланци које “прикупите” остаће тамо током 
поступка, осим ако их не уклоните.  Потребно је да прикупите чланке које желите да 
похраните у фолдер (директоријум).   

Да бисте чланке спасили у фолдер (директоријум): 

1. Уз отворени Result List (испис резултата) чланке вучете до простора Collect 
Articles (прикупити чланке).  

 

2. Кликните на линк Add to Folder (додати у фолдер). Ставке се одмах додају у 
ваш "сесијски" фолдер.  

3. Ако желите да сачувате те ставке како бисте их користили убудуће, морате то 
унијети у свој My EBSCOhost рачун.  
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Испис резултата у ''блок-стилу'' 

Ако изаберете Blocks (блокове) из Display Style (приказ стила), на екрану ће се 
појавити испис резултата у "блок-стилу". 

 

Испис резултата у ''блок-стилу'' садржи двије додатне карактеристике - control 
arrows (контролне стрелице) и Results Map (мапу резултата).  Да бисте наставили 
слијед, користите контролне стрелице на лијевој страни прозора.  Или, кликните у 
нови блок у оквиру мапе резултата како бисте прешли у другу област исписа 
резултата.   

Напомена: Ваш администратор за библиотеку одлучује о томе да ли ћете имати на 
располагању Visual Search (визуелно претраживање) и који ће стил (блокови или 
колоне) бити default (активан).  
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Претраживање базе слика/видео-записа 
Опција Image Collection (збирка слика) омогућава вам тренутни приступ више од 
180.000 слика у вези са људима, природним наукама, мјестима, историјом и 
заставама.    

Претраживање базе слика фокусирајте тако што ћете користити расположиве 
категорије:  Photos of People (фотографије људи), Natural Science Photos 
(фотографије из области природних наука), Photos of Places (фотографије мјеста), 
Historical Photos (историјске фотографије), Maps (мапе) и Flags (заставе). 

Да бисте вршили претраживање у вези са неком сликом:  

1. Кликните на линк Images (слике) (или Images/Video – слике/видео-записи).  
Отвара се прозор Image Collection Search Screen (прозор за претраживање 
збирке слика).   

 

2. У поље Find унесите термине за претрагу, на примјер: Martin Luther King. 

Ваши термини за претрагу морају се тачно подударати са термином у 
наслову или тексту испод слике; термин за претрагу Roosevelt не води до 
истог резултата као и термини за претрагу Eleanor Roosevelt.  Можете 
користити булове термине за проширење претраге, на примјер: Eleanor 
AND Roosevelt. 

3. Под опцијом Limit your results (ограничите резултате), можете своју 
претрагу ограничити на Image Collection (збирка слика) или на Image Quick 
View Collection (збирка слика за брзи преглед), или претражити обоје.  
Направите избор између категорија које су вам на располагању, како бисте 
сузили фокус претраге.  Ако не направите избор, све категорије се 
претражују.   
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4. Кликните на Search (претраживање). Појављује се испис резултата с 
умањеним сличицама уз кратак опис. (Кликните на умањену сличицу — 
приказује се слика у пуној величини). За резултате из Image Quick View 
Collection (збирка слика за брзи преглед), такође ћете видјети линк за 
чланак у којем се та слика појављује.  Кликните на линк како бисте видјели 
све појединости у вези са чланком.    

 

5. Употријебите лимитере директно из Result List (исписа резултата).  
Изаберите било који од лимитера који су се појавили на екрану и кликните 
на дугме Update (ажурирати).  Појављује се ревидирани испис резултата.    

 За штампање слике, кликните на умањену слику и на Print (штампати).  
Отвара се прозор Print Manager Screen. Кликните на икону Print. 

 Да бисте спасили слику, кликните на умањену слику и на Save to Disk 
(спасити на диск).  Отвара се прозор Save Manager Screen.  Кликните на 
икону Save (спасити), а затим слику спасите из прозора за тражење 
(browser). 

Напомена: Ваш администратор за библиотеку одлучује о томе да ли ћете на 
располагању имати могућност претраживања слика.  Ако вам ваш администратор за 
библиотеку то омогући, можда ћете моћи претраживати и видео-записе.  На екрану 
ће се појавити линк Images/Video (слике/видео-записи) и биће доступни додатни 
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лимитери.  Можете пречистити испис резултата тако да приказује само слике или 
само видео-записе.   

 

Претраживање података о компанији 
 

За претраживање података о компанији: 

1. Кликните на линк Company Profiles (профили компанија) у врху екрана 
EBSCOhost.  Отвара се прозор Company Profiles List Screen (списак профила 
компанија) са приказаним почетком листе.  За листање списка профила 
компанија можете користити линкове Next | Previous (сљедећи | претходни) и 
А – З.  

 

2. Унесите тражене термине у поље Browse for (тражење).  Можете унијети 
комплетан назив или дио назива компаније. (На примјер, можете унијети GЕ, 
или General, или Gеn.) 

3. Изаберите врсту претраживања.  Кликните на једну:  

 Alphabetical (по абедеци) – Налази компаније чији назив почиње 
словима које сте унијели.  Резултати су поредани по абецеди.   

 Match Any Words (слаже се с било којом ријечи) – Налази компаније с 
једним или више термина у називу компаније.  Резултати су приказани 
по степену релевантности за термине које тражите.   

4. Кликните на Browse (тражење) да бисте видјели Result List (испис резултата) 
за компаније које одговарају терминима које тражите.  За листање списка 
резултата користите линкове Next | Previous (сљедећи | претходни).  Да бисте 
штампали, слали електронском поштом или спасили неколико резултата 



 

EBSCOhost Priručnik za korisnike - Pretraživanje  Januar, 2009. 
support.ebsco.com   

30

претраге, отворите detail view (детаљни преглед) за сваку ставку и додајте у 
фолдер.   

Да бисте видјели појединости о компанији:  

1. Кликните на linked company name (назив компаније повезане линком).  Отвара 
се Detail View (детаљан преглед).  Резултат можете штампати, слати 
електронском поштом или спасити.  

 

2. Да бисте имали увид у комплетан извјештај, кликните на линк Datamonitor 
Report.  Извјештај се отвара у Adobe Readeru.  За враћање на Result List (испис 
резултата), кликните на линк Company List (списак компанија). 
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3. За претраживање базе података у вези са резултатима који се односе на 
компанију коју пратите, десно од: Search Periodicals and Other Sources for 
(претражити периодике и друге изворе ради...), кликните на linked company 
name (назив компаније повезане линком).  На екрану се појављује испис 
резултата. 

Преференце 
Постављање преференци (Preferences) омогућава вам да контролишете изглед и 
садржај исписа резултата EBSCOhostа 2.0.  Селекције које извршите на екрану 
Preferences, сада могу бити похрањене под вашим корисничким бројем (My 
EBSCOhost) и спремне за коришћење у свако доба.  Чим се региструјете за My 
EBSCOhost, ваше личне преференце се примјењују.  Ако измијените преференце, те 
измјене се похрањују за будуће коришћење.   

Постављање преференци 

1. Са екрана за претраживање или из исписа резултата (Result List), кликните на 
линк Preferences (преференце) испод поља Find. (Preferences као 
карактеристика је доступна и из екрана фолдера (Folder Screen). 
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2. General Settings (опште поставке) – Изаберите поставке за језик и кључну 
ријеч. 

 Language (језик) – Изаберите језик на којем желите да буде поставка 
сучеља (interface): Spanish (шпански), French (француски), German 
(њемачки), Italian (италијански), Portuguese (португалски), Russian (руски), 
Korean (корејски), Japanese (јапански), Simplified Chinese (поједностављени 
кинески), Traditional Chinese (традиционални кинески), Turkish (турски), 
Greek (грчки), Polish (пољски), Arabic (арапски) и Thai (таи). (Ваш 
администратор за библиотеку одлучиће о томе да ли ћете имати на 
располагању ову карактеристику). 

 Autocomplete search suggestions (аутоматско комплетирање предлога за 
претраживање) – Чим почнете са уносом термина за претрагу у поље Find, 
предлози за кључну ријеч се аутоматски појављују. (Поставити на Оn 
(укључено) или на Оff (искључено). 

3. Result List Display (приказ исписа резултата) – Изаберите изглед и садржај 
исписа резултата. 

 

 Format – Изаберите степен детаља за сваки резултат: Стандард 
(стандардно), Title Only (само наслов), Brief (сажето) или Detailed 
(детаљно). 

 Image Quick View (брзи преглед слике) – Укључите или искључите приказ 
умањених слика на Result List (испис резултата), Citation (цитат) и Фолдер 
(директоријум). (Доступност варира у зависности од базе података) 

 Results per page (резултати по страници) – Прецизирајте колико се 
резултата (или података) појављује на страници (на примјер: 5, 10, 20, 30, 
40 или 50). (Примијениће се и на испис резултата и на фолдер)  

 Sort by (сортирано према) – Можете извршити поставку начина на који 
желите да се ваши резултати сортирају.  На располагању су вам све 
опције сортирања за базу података коју користите. (На примјер, датум, 
аутор, извор, итд.)  Ако изаберете “Database Default" (активни стандард за 
базу података), резултати се сортирају употребом активних стандарда 
(defaults) за базу података.  (Примијениће се искључиво на испис 
резултата) 
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 Page layout (изглед странице) – Контролишите колоне које ће се појавити 
у испису резултата.  

4. Print, E-mail, Save, Export (штампање, електронска пошта, похрањивање, 
извоз) – Поставите своје стандарде за штампање, електронску пошту, 
похрањивање и извоз резултата до којих сте дошли.  Још увијек можете 
измијенити ове поставке када штампате, шаљете електронском поштом, 
похрањујете или извозите добијене резултате.   

 

 Default Format (активни формат) – Одлучите колико информација желите 
да обухватите у својим резултатима.   

o Standard Field Format (стандарни формат поља) – Стандарди за 
"Detailed Citation and Abstract" (детаљне цитате и одломке).  
Селекцију можете извршити и из падајуће листе: 

 Brief Citation (сажети цитат) – Показује да је потребно 
штампати само сажети цитат.  

 Brief Citation and Abstract (сажети цитат и одломак) – 
Показује да је потребно штампати само сажети цитат и 
одломак.   

 Detailed Citation and Abstract (детаљан цитат и одломак) – 
Показује да је потребно штампати само детаљан цитат и 
одломак. 

o Citation Format (формат цитата) – Ако желите да своје цитате 
поставите као стандард (default) у посебан формат, изаберите 
један из падајуће листе:  

 АМА - American Medical Association (Америчко медицинско 
удружење) 

 APA - American Psychological Association (Америчко 
психолошко удружење) 

 Chicago/Turabian Author - Date  

 Chicago/Turabian Humanities  
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 MLA - Modern Language Association (Удружење за 
савремени језик) 

 Vancouver/ICMJE  

o Customized Field Format (прилагођени формат за поље (Field) – 
Приказаће се листа свих поља која су на располагању за базе 
података које претражујете.  Поља која су заједничка за све базе 
података које претражујете јављају се у простору заједничких 
поља (Fields in Common) у врху екрана.  Означите квадратиће с 
лијеве стране поља која желите да обухватите.   

 

 E-mail From (Електронска пошта ОД) – ephost@epnet.com је активна 
поставка за “ОД” (“From”) адресе у e-mailu који шаљете.  Ако желите да ту 
адресу измијените, у ово поље унесите информацију.  (На примјер, можете 
унијети сопствену е-mаil адресу или е-mаil адресу библиотеке).  Тиме ће 
се аутоматски попунити поље “ОД” (“From”) у е-mаilu који се шаље.    

 Е-mail То (Електронска пошта ЗА) – Празно поље је активна поставка за 
“ЗА” (“То”) адресе на E-mail Manageru.  Ако желите да аутоматски попуните 
поље e-mail адреса (Е-mail Address), у то поље унесите информацију.  (На 
примјер, можете унијети сопствену е-mail адресу, или списак е-mail адреса 
за ученике у разреду или групу колега) 

 Е-mail Format (формат електронске поште) – Одлучите се да ли желите да 
поставите своје е-mailove у формат Rich Text (богати текст) или Plain Text 
(једноставни текст). 

 Еxpоrt Settings (поставке за извоз података) – Можда ћете бити у 
могућности да своје резултате извозите у формат који је компатибилан с 
вашим софтвером за библиографско управљање (bibliographic 
management software).  (На примјер, RefWorks, EndNote, ProCite, итд.) Ваш 
администратор за библиотеку одлучиће о томе да ли је карактеристика 
Извоз (Export) доступна.  

 Save citations to a file formatted for (Похраните цитате у датотеку 
форматирану за) – Изаберите поставку (default) за библиографско 
управљање да бисте сачували датотеку.   

 E-mail a file with citations in (пошаљите датотеку с цитатима е-
mailom у) – Изаберите поставку (default) за библиографско 
управљање да бисте датотеку послали е-mailоm.   

5. Кликните на Save (спасити). Ако сте раније били на испису резултата (Result 
List), ажуриран је према ономе што сте изабрали.  Ако сте раније били на 
екрану за претраживање (Search Screen), морате најприје обавити претрагу 
прије прегледа прилагођеног исписа резултата (Result List).   
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Тестирање нових карактеристика 
“Пробај нове карактеристике” (new features) јесте иновативни начин да се сазна о 
карактеристикама и функцијама које су доступне на EBSCOhostu. Када 
администратор за библиотеку активира “New Features” (нове карактеристике), линк 
New Features појавиће се у врху траке с алатима на EBSCOhostu.  Можете отворити 
екран New Features, покушати изабрати карактеристике за своју сесију, сазнати о 
додатним карактеристикама које су већ активне, и прочитати о карактеристикама које 
ће се ускоро појавити.    

EBSCO Publishing одлучује о томе које карактеристике се могу тестирати, а које ће 
бити приказане на екрану New Features (нове карактеристике).  Администратор за 
библиотеку одлучује да ли да прикаже или сакрије ове карактеристике и поставља 
стандарде (defaults) за степен профила за сваку карактеристику која се “може 
испробати”.  (Напомена:  Узорци карактеристика приказани су у даљем тексту.) 

 

Простор за новости (What’s New) 

Можете активирати било коју карактеристику изнад испрекидане линије и оне се 
односе на комплетну EBSCOhost сесију, осим у случају да одлучите да их повучете.  
Чим означите квадратић Try It! (пробај) на екрану се појављује показатељ Feature 
Enabled (карактеристика омогућена).  Та карактеристика је сада активна онолико дуго 
колико траје ваша сесија.    

Карактеристике које су приказане испод испрекидане линије су активне, 
новопостављене карактеристике, али карактеристика Try It! (пробај) није доступна.  
Можете прочитати опис те карактеристике и, када се прикаже на екрану, можете 
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кликнути на умањену слику и видјети узорак прозора.  Ваш администратор за 
библиотеку одлучује о томе да ли ће омогућити ову карактеристику.   

Простор за оно што ће се ускоро појавити (Coming Soon) 

У простору за оно што ће се ускоро појавити (Coming Soon) приказане су 
карактеристике које ће бити доступне у будућности.   
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