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Сервис EBRARY обухвата преко 30.000 књига из свих научних области: 

 
Business & Economics  6,300  Language, Literature & Linguistics  3,400  

Computers & IT  2,800  Law, International Relations & Public Policy  3,800  

Education  2,300  Life Sciences (includes Biotechnology, 

Agriculture, and Environmental Studies)  

2,000  

Engineering & Technology  3,700  Medical  1,300  

History & Political Science (also 

includes a bonus selection of 

historical maps)  

7,000  Nursing & Allied Health  1,600  

Humanities (includes Music, Theater, 

Dance, Film, Media, 

Communication, Art, and 

Architecture)  

1,600  Physical Sciences  1,400  

Interdisciplinary & Area Studies 

(includes Asian, Ethnic, Native 

American, Gender, and Gay & 

Lesbian Studies)  

2,900  Psychology & Social Work  2,000  

Sociology & Anthropology  3,100 Religion, Philosophy & Classics  3,400  

 

 

Сервис је могуће користити:  
  

-  путем основне и напредне претраге књига и прегледа књига по областима  

 

-  претраге и приступа садржају књига путем брзог прегледа (Quick View) или         

приступа садржају апликацијом (plug-in) Ebrary reader која нуди додатне 

функције у раду са књигом.  

 

Препоручујемо регистрацију сопственог налога и коришћење 

сервиса креирањем личне библиотеке – Bookshelf  
 

Овај начин коришћења омогућиће вам додатну функцију чувања и организације 

вашег претраживања: 

 

- директан  приступ одабраним књигама, 

- подвученим деловима текста, 

- белешкама везаним за одређене делове текста. 

 

 

Све функције сервиса налазе се у оквиру менија Info Tools и чине лично 

електронско радно окружење. На брз и једноставан начин  можете да проширите 

претрагу до нових извора тј. онлајн активних сервиса на Интернету. 
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Доступно вам је: 
 

- копирање и штампање текста са аутоматским цитирањем и приказом Web 

адресе, коришћење релевантног речника (Merriam-Webster`s Online Dictionary) 

опцијом Define, енциклопедије (Encyclopedia Online) опцијом Explain, превода 

са или на више језика  опцијом (Translate), претраживање датог документа по 

новим кључним речима (Search Document) и аутоматско цитирање делова текста 

са могућношћу избора стила цитирања (Preferences..APA, MLA, ACW...)  

 

- кретање кроз документ преласком на суседне странице у тексту или жељену 

страницу, претрага по новој кључној речи целокупне доступне колекције. 

 

- као и претрага одабраних поглавља књига. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Одредбама лиценцног уговора није предвиђено копирање и штампање 

целих књига, већ само одабраних делова, а свака злоупотреба сервиса може 

да доведе до блокирања приступа сервису за све кориснике у Србији на 

одређено или неодеђено време. 

 

InfoTools 


