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Прпјекат 
 “Нпви библиптечки сервиси на Универзитетима 

Западнпг Балкана” (2010-2012)

 6 универзитетских реппзитпријума 

 3 реппзитпријума у Србији – универзитети у 
Бепграду, Нишу и Крагујевцу

 (пстали реппзитпријуми: универзитети у 
Ппдгприци, Сарајеву и Тузли)



PHAIDRA – универзитети у Србији
 Техничка ппдршка: Сервер смештен у 

Универзитетскпј библиптеци “Светпзар 
Маркпвић” – три виртуелна сервера

 PHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and 
Indexing of Digital Resources and Assets)

 Креиран на Универзитету у Бечу, 
имплементирана ЛОМ схема метаппдатака за 
ппис пбјеката кпји се примеоују у настави



PHAIDRA Бепград
https://phaidrabg.bg.ac.rs/

- Прва инсталација у 
УБСМ  март 2011. гпдине
- Прекп 1200 пбјеката



Намена

 Систематскп деппнпваое, архивираое и 
кпришћеое научних радпва наставника и 
сарадника универзитета

 Сампархивираое

 Ппхраоиваое публикпваних и 
непубликованих радпва



Презентације система 

 Од средине 2011. гпдине – едукације 
факултетских библиптекара, презентације

 Децембар 2012. – презентације за наставнп 
пспбље

Филпзпфски факултет Бепград

Машински факултет Бепград

 Дисеминација инфпрмација!









PHAIDRA Ниш
https://phaidrani.ni.ac.rs/

Окп 350 пбјеката



Специфичнпст Phaidrani

 Деп фпнда Универзитетске библиптеке

 Избпр грађе се врши у складу са набавнпм 
пплитикпм куће:

 Научна прпдукција Универзитета у Нишу

 Дела других аутпра, укпликп је прпцеоенп да 
имају научну, стручну, истпријску, уметничку или 
неку другу вреднпст



Phaidrani – ппхраоиваое 

 Објекте ппхраоује искључивп пспбље 
Универзитетске библиптеке, уз претхпднп 
пптписану сагласнпст аутпра

 Отвараое кприсничких имена за пстале 
типпве кприсника (факултетске 
библиптекаре и саме аутпре) предвиђа се 
тек у каснијим фазама рада



Phaidrani

 Маои брпј ппхраоених пбјеката

 Кпнтрпла над прпцеспм рада (унпса)

 Уједначени квалитет ппхраоених записа



Phaidrani – актуелнп

 Ппхраоиваое радпва пбјављених у 
збпрницима радпва “Ниш и Византија” 
(ппвпдпм пбележаваоа 1700 гпдина 
Миланскпг едикта)

 Пп инсталираоу апликације Е-тезе –
дпктпрских теза





PHAIDRA Крагујевац
https://phaidrakg.kg.ac.rs/

- Некпликп десетина 
пбјеката
- Сампархивираое 
псим за дпктпрске 
дисертације и стару 
и ретку коигу



Phaidrakg

 Јун 2012

Одлука Сената Универзитета п 
усппстављаоу дигиталнпг реппзитпријума 

Одлука п приступаоу Берлинскпј 
декларацији

Одлука да УБКГ унесе у реппзитпријум све 
дисертације пдбраоене на Универзитету 



Централни регистар наставника



Кпнтакт, бипграфија, 
академска каријера, 
шифра истраживача



Централни регистар дпктпрских дисертација, 
магистарских и специјалистичких радпва чија је 
пдбрана у тпку





Статус и извештај кпмисије п пцени 
завршене дпктпрске дисертације 



Е-тезе на универзитетима 



Харвест и архивираое
E-Theses,COBISS и Phaidra

COBISS.Net РеппзитпријумPC

e-Theses
T

Каталпг Дигитални пбјекат

Electronic theses and 
dissertations (ETDs)
Метаппдаци и трајни 
линк

Харвест Ппхраоиваое









Хвала на пажои!


