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Едукација чланица ЗБУС

• Бесплатна едукација

• Инфптека у папирнпм издаоу



• Мнпгп бпљи услпви

• Мала електрпнска ушипница на 
спрату

• Бпљи рашунари

• Бпља кпмуникација између 
шланица ЗБУС-а

• Вища инфпрмаципна и 
кпмпјутерска писменпст кплега 
библиптекара

Све више курсева - радионица



• Нпва електрпнска едукаципна 
ушипница

• Нпви кпмпјутери

У (скоријој) будућности



Надамо се ускоро



Eдукација у 2009.

• 1 радипница Електрпнски шаспписи

• 1 курс Електрпнски каталпзи

• 2 радипнице КпБСОН и евалуација 
наушнпистраживашкпг рада

• 10-так предаваоа на факултетима п 
кприщћеоу КпБСОН-а



Едукација у 2010.

• 8 радипница за библиптекаре шланица ЗБУС-а 
Наушна кпмпетентнпст истраживаша, цитатне 
базе, Српски цитатни индекс 

• Веб 2.0 у библиптекама, Интернет за 
библиптекаре, Електрпнске коиге : уређаји и 
технплпгије

• 9 трпшаспвних едукација на факултетима (350 
пплазника)



Едукација у 2011.

• 12 радипница за библиптекаре шланица ЗБУС-а 
БИБЛИОТЕЧКЕ ВЕШТИНЕ II А: Наушне инфпрмације 
– некпмерцијални и кпмерцијални извпри 
инфпрмација; БИБЛИОТЕЧКЕ ВЕШТИНЕ II Б: Наушне 
инфпрмације – нпва перспектива шитаоа

• 2 предаваоа Читаши електрпнских коига

• 6 радипница Дигитални реппзитпријум 
Универзитета у Бепграду – PHAIDRA: 
карактеристике, учитаваое пбјеката и 
заштита аутпрских права + 2 предаваоа на исту 
тему



Едукација у 2011.

• Пп једнп предаваое: Таблет рашунари, Нпва 
парадигма сарадое у библиптекама, 
Дигитална хуманистика за библиптекаре, Блпг 
технплпгија 

• 13  3-шаспвних едукација за дпктпранде, 
истраживаше и предаваше на факултетима и 
институтима (329 пплазника)



Едукација у 2012.

• 9 трпшаспвних едукација за дпктпранде, 
истраживаше и предаваше на факултетима и 
институтима (385 пплазника)

• 15 радипница за библиптекаре шланице ЗБУС-а 
БИБЛИОТЕЧКЕ ВЕШТИНЕ II А: Наушне инфпрмације 
– некпмерцијални и кпмерцијални извпри 
инфпрмација; БИБЛИОТЕЧКЕ ВЕШТИНЕ II Б: Наушне 
инфпрмације – нпва перспектива шитаоа; КпБСОН 
за све; Journal Citation Report и цитатни меначери 
– EndNote Web



Средом у 12

• И даље сваке среде мпжете дпћи у 
Универзитетску библиптеку на едукацију



Напомене за анкету

• Акп лпще пцените избпр тема, дужину трајаоа 
радипнице или билп щта другп, ставите у 
кпментаре збпг шега сте дали лпщу пцену – тп ће 
предавашима за следећи курс бити пд знашаја да 
се ппправе, нещтп прпмене, бпље пбјасне...

• Укпликп желите да се неки пдређени курс –
радипница ппнпви, мпрате наппменути на кпји 
мислите

• Ппнекад ми мислимп да вам је пптребна 
едукација на тему кпја вас уппщте не интересује –
предлпжите сами теме

• Анкета је пптпунп анпнимна


