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PHAIDRA је репозиторијум – збирка 

докумената/објеката у дигиталном облику. 

У њему могу бити похрањени...

• Нерецензирани радови наставника и 

сарадника Универзитета у Београду у више 

радних верзија

• Рецензирани радови са правом похрањивања 

у универзитетском репозиторијуму

• Закључни радови: докторски, магистарски…

• Издавачка продукција Универзитета

• Наставни објекти настали на Универзитету



У репозиторијум могу да се 

унесу и ...

• Делови и резултати научноистраживачког 

рада Универзитета

• Грађа o догађајима које организује 

Универзитет или је покровитељ догађаја

• Збирке или делови збирки којима управља 

Универзитет и има права да их презентује 

• Годишњи извештаји, планови рада и остала 

програмска документа настала на 

Универзитету



`

Корисничко име могу да 

добију стално запослени 

на Универзитету, што им 

омогућава да уносе своје 

радове.

Остали, неовлашћени 

корисници могу да 

претражују 

репозиторијум, 

преузимају радове и сл.



Уколико је корисник био 

регистрован у ECRIS бази до 

2011. године, његово име се 

већ налази у систему, али 

налог треба да буде 

активиран. Може да пошаље 

мејл на info@phaidrabg.rs
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Унос објекта



Могу да се унесу 

различити типови 

објеката. Они морају 

бити у тзв. 

препорученом 

формату. За 

текстуалне фајлове 

тај формат је PDF.



`

Едитор метаподатака 

омогућава да се опише 

објекат. Могу се попунити 

само обавезна поља. 

Корисник може да измени 

метаподатке само за 

објекте које је унео. 

Метаподаци могу да се 

промене, али не и сам 

објекат.





Обавезно поље је и лиценца којом 

корисник дефинише начин 

употребе његовог дела. 



Е-тезе – подсистем система 

PHAIDRA. Омогућава унос и 

претраживање једне подзбирке 

репозиторијума: докторских 

дисертација које су одбрањене 

на Универзитету у Београду.



Докторске 

дисертације се 

уносе у 

Универзитетској 

библиотеци 

“Светозар 

Марковић”



Метаподаци за једну 

докторску дисертацију и њен 

трајни линк.





Унете дисертације, осим трајног 

линка, добијају и DOI број, и 

видљиве су на европском порталу 

докторских дисертација DART 

Europe.



За докторе наука Сви који су 

докторирали пре 2012. 

године, а који желе да 

се њихова дисертација 

нађе у дигиталном 

репозиторијуму, могу 

да упуте захтев 

Универзитетској 

библиотеци “Светозар 

Марковић”. О томе 

више детаља на 

http://www.unilib.bg.ac.rs

/projekti/doktorati/index.p

hp. Захтев се може 

наћи на 

http://www.unilib.bg.ac.rs

/projekti/doktorati/zahtev.

php. 

http://www.unilib.bg.ac.rs/projekti/doktorati/index.php
http://www.unilib.bg.ac.rs/projekti/doktorati/index.php
http://www.unilib.bg.ac.rs/projekti/doktorati/index.php
http://www.unilib.bg.ac.rs/projekti/doktorati/zahtev.php
http://www.unilib.bg.ac.rs/projekti/doktorati/zahtev.php
http://www.unilib.bg.ac.rs/projekti/doktorati/zahtev.php

