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Ко може да уноси дела у дигиталну 
библиотеку? 

• Књижевнокритичка дела могу да уносе 
само овлашћени корисници, док 
неовлашћени корисници могу да 
претражују и преузимају садржаје у 
слободном приступу. 

• Обавештење о отварању корисничог 
налога, као и податке о креденцијалима, 
аутори добијају путем електронске поште. 



Ауторско право 

• Сваки овлашћени корисник може да уноси 
само радове над којима има ауторска 
права (као аутор рада или наследник 
ауторскоправних овлашћења). 

• Наследници ауторских права могу 
овластити Универзитетску библиотеку 
„Светозар Марковић“ да депонује дела која 
нису у јавном домену. 



Аутори и права издавача 

• Објављени књижевнокритички текстови 
могу се депоновати на начин који не 
угрожава права издавача.  

• Аутори могу објавити 
– коначну, објављену верзију, или 

– рукописну верзију 

• Аутор треба да утврди која верзија може да 
буде депонована и сноси одговорност за 
повреду права. 



Пријава за овлашћене 
кориснике.  
 
Уколико корисник 
упути захтев за 
промену лозинке 
(„Заборављена 
лозинка“), 
обавештење о томе, 
као и линк за 
промену, добиће 
путем мејла.  



 

Када се корисник улогује у систем, може 
да претражује садржај библиотеке, али 
текстове може да уноси само у 
колекцију за коју је овлашћен. Потребно 
је да у менију на левој страни екрана 
пронађе колекцију „Критичари“ и у 
оквиру ње потколекцију са својим 
именом. 



Колекција са 
именом 
овлашћеног 
корисника  

Само у колекцији за коју је корисник 
овлашћен постоји линк „УРЕДИ“ 
(„EDIT”); на тај линк је потребно 
кликнути како би започео унос 
текста. 



 



 Потребно је кликнути на дугме „ДАЉЕ“.  
 
У овом сегменту би могао да се изабере модел 
који је везан за форму објекта (књига, чланак, 
теза и др.). „Књига“ подразумева приказ дела у 
форми какав је примењен у колекцији 
„Изабране књиге“  („листање“ које личи на 
праву књигу), док „Citation Content Model“ 
омогућава унос јединственог PDF документа, 
без обзира на то да ли је реч о појединачном 
тексту или читавој књизи.  
 
Из техничких разлога, за сада је унос ограничен 
само на „Citation”модел.  



 

Могуће је унети метаподатке из 
других система. Уколико такве 
податке немамо, довољно је 
означити прву опцију 
(„Једноставан унос 
метаподатака“) и кликнути на 
„ДАЉЕ“. 



 

Могућност унoсa 
метаподака у формату 
MARCXML. Уколико такав 
фајл немамо, довољно је 
кликнути на „ДАЉЕ“. 



 

Страница на којој уносимо 
метаподатке, односно описујемо 
објекат. Обавезна поља (означена 
звездицом) су: АУТОР, ГОДИНА 
ИЗДАЊА, ПРЕДМЕТНА 
ОДРЕДНИЦА, ЧАСОПИС / КЊИГА 
(Journal/Book/Host Title) где је 
текст објављен. Нека поља је 
могуће поновити кликом на опцију 
„add“ или на знак „+“ . 
Уколико се уноси рукопис дела, 
такође је потребно у поље 
“Journal/Book/Host Title” унети 
податак о штампаном или 
електронском извору.  



 
Када означимо да желимо 
да додамо PDF, отвориће 
се део едитора у којем је 
неопходно да наведемо 
која верзија дела ће бити 
депонована. Најважнији 
податак се односи на 
ауторско право. Потребно 
је да потврдимо да смо 
носилац права.  
 

Изаберемо фајл и 
кликнемо на „Поставити“. 



 Када се документ 
постави, треба да 
кликнемо на дугме 
„Даље“ у дну екрана. 

Потврда да је документ 
депонован и преглед 
дигиталног објекта.  



 Кликом на стрелице у 
горњем десном углу отвара 
се мени са различитим 
функцијама. 

Кликом на дугме 
„Детаљи“ испод приказа, 
отвориће се поља са 
метаподацима.  



Унети документ не може 
да се промени (може да се 
избрише преко линка 
“Документ”), али се могу 
мењати метаподаци. За 
промену метаподатака 
треба кликнути на линк 
“Уреди” који стоји уз 
документ. 

Кликом на опцију 
„Документ“ могуће је 
избрисати PDF, али ће 
остали подаци остати 
сачувани. Цео дигитални 
објекат може да избрише 
само администратор.  



Реч је о свим подацима релевантним за 
депоновани документ односно дигитални 
објекат. Потребно је да кликнемо на линк 
“измени”. 

Да бисмо 
изменили 
метаподатке, први 
корак је избор 
опције 
“Datastreams”. 



 

Све измене морамо 
да сачувамо кликом 
на дугме у дну 
екрана (“Update”). 
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