
 

Упатство за пребарување на библиотечниот фонд на Економски факултет -Скопје  

(е-библиотека) 
 

Вкупниот библиотечен фонд на Економски от факултет – Скопје заклучно со август 2022 година според 
инвентарните книги во библиотеката на Факултетот изнесува: 31.143  наслови на книги, односно вкупно 
49.321 примероци, како и 2709  наслови на магистерски и докторски трудови одбранети на Факултетот.. 

При уписот на студентите на Факултетот по автоматизам стануваат членови на Библиотеката на 
Факултетот и може да ги користат книгите при изработка на своите трудови како и да ги користат учебниците 
за учење во читалната на Факултетот. 

Внесувањето на библиотечниот материјал во електронската база е постојан и континуиран процес.  
Пребарувањето на досега внесената библиотечна граѓа може да се направи 

преку: http://194.149.153.30:16666/public/ 
 

Основно пребарување  
 

1. Во прозорецот  јазик, го пребарувате јазикот на кој е издаден насловот на книгата кој го пребарувате, 
2. Во прозорецот за пребарување  внесувате еден или повеќе зборови од насловот, поднасловот, 

сигнатурата, инвентарниот број, ISBN или авторот, 
3. По потребa, во прозорецот категории, пребарувате: сите категории, докторска дисертација, 

докторска дисертација со CD Rom, магистерски труд,  магистерски труд со CD Rom и превод од Владата на 
Република Македонија  

4. Со притискање на тастерот Enter или со кликнување врз копчето БАРАЈ го активирате 
пребарувањето. 
Пример: 

 Во прозорецот за пребарување внесувате: Таки Фити или само Фити или  Економија или  
Fundamental итн. 

 Во прозорецот категории, на пр.: Магистерски труд со CD Rom 
 
Ги прегледувате резултатите од пребарувањето;  

 ако кликнете на избраниот резултат, ќе се прикаже записот со подетални податоци за граѓата од 
десната страна,      

                      
 ако кликнете на избраниот резултат, се појави насловот обоено во црвено, привремено земено на 

користење,  
       со клик     на знакот ќе се отвори запис и ќе можете да видите кој го земал на користење.            

                              
Што треба да знаете за основното пребарување? 
 
     Основно пребарување, е пребарување со користење на поимите за пребарување по сите податоци, 
вклучително и по евентуалните резимеа. Тоа е најчесто користеното пребарување, кое се употребува, пред 
се, кога податоците не ви се во потполност познати (на пр. наслов, автор итн). 

Ако употребите повеќе од еден поим за пребарување, пребарувачот ги бара сите поими за пребарување во 
ист запис. 

Избор на поими за пребарување 
 
    При пребарување на информациите, од клучно значење е правилниот избор на поимите за пребарување. 
Ако поимите за пребарување не ви се доволно познати, започнете со внесување општи поими. Ако на пр. ве 
интересира развој и економија, а не го знаете точниот назив на насловот, внесувате: 

Пример: развој. Еден поим за пребарување најчесто не е доволен за да најдете соодветен број адекватни 
резултати, па затоа внесувате: 
Пример: економија 
Натамошното додавање поими  го ограничува пребарувањето и честопати од списокот на резултати ги 
изостава и важните резултати. Затоа користете специфични (прецизни) поими за пребарување кои сте ги 
нашле при прегледување на најважните резултати. 

Големи и мали букви 
 
   При внес на барањето за пребарување можете да користите големи и мали букви, бидејќи тоа не влијае врз 

резултатот.    Резултатите се исти ако пребарувате: 

 таки  или 

 фити. 
 

https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/search?db=fzfsk
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