Препоручени линкови

Народна библиотека Србије, Београд

www.nb.rs

Библиотека Матице српске, Нови Сад

www.bms.ns.ac.rs

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", Београд

www.ubsm.bg.ac.rs

Универзитетска библиотека "Никола Тесла", Ниш

www.ubnt.ni.ac.rs

Searchenginewatch:
http :// searchenginewatch . com
Сајт који доноси дневне вести о претраживачима, упутства за претраживање,
препоруке, листе, најаве скупова итд.

DirectSearch:
www . freepint . com / gary / direct . htm
Претраживач мреже који користи специјализоване технике претраживања светске
мреже, аутора Гарија Прајса, једног од водећих светских експерата за информационе
науке.
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AskJeeves:
www . askjeeves . com
Претраживач који је развијен од библиотечког сервиса, омогућава претраживање по
различитим областима знања.

Alltheweb:
www . alltheweb . com
Претражује Yahoo базу, могућност претраживања на 36 језика и уклања неактивне
линкове из резултата претраживања.

Aol:
http :// search . aol . com
Веб портал са вестима и могућношћу претраживања појединих типова информација - од
линкова до музике, видео снимака, софтвера итд.

Gigablast:
www . gigablast . com
Претраживач са веома добрим могућностима прецизног постављања питања.

Altavista:
www . altavista . com
Један од најстаријих претраживача.

OpenDirectory:
http :// dmoz . com
Каталог светске мреже.

Крстарица:
www . krstarica . com
Први домаћи претраживач.
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Scirus:
www . scirus . com
Елзевиров претраживач за научну литературу.

GoogleScholar:
http :// scholar . google . com
Део базе података највећег светског претраживача Google који обухвата садржаје
научног и стручног карактера из свих области. Садржи и линкове на пуне текстове
уколико су доступни преко КoBSON-а или су слободно доступни свима.

Encyclopedia.com:
www . encyclopedia . com
Прва бесплатна интернет енциклопедија, садржи 57.000 чланака из Енциклопедије Colu
mbia
, 6. издање, који се редовно допуњавају. Сви чланци су повезани са сликама, мапама и
новинским чланцима које обезбеђује
e-Library
.

Encyclopedia Resources:
www.refdesk.com

Wikipedia, the free encyclopedia:
www.wikipedia.org
Wikipedia је вишејезички пројекат стварања отворене енциклопедије, започет 2001.
године, који сада садржи око 1.500.000 чланака на више светских језика.

LibrarySpot:
www . libraryspot . com
Бесплатан информациони извор за професоре и студенте, библиотекаре и кориснике
свих профила за претраживање светске мреже, са квалитетним информацијама.

Intute:
www . intute . ac . uk
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Бесплатни онлајн сервис изабраних линкова из свих области од значаја за образовање и
науку, који одржавају експерти из Велике Британије.

BUBL:
http :// link . bubl . ac . uk
Претраживач портала за све научне области, са веома прецизним подацима о сваком од
њих.

Famous Quotes And Authors:
www.famousquotesandauthors.com

NASA Astrophysics Data System Abstract Service:
http://www.adsabs.harvard.edu/
Библиографска база података са линковима на пуне текстове дела укључених чланака,
из области астрономије, астрофизике и физике.

CiteSeer:
http :// citeseer . ist . psu . edu /
База података која обухвата литературу из области рачунарских и информационих
наука, са линковима на пуне текстове.

ArXiv:
http :// xxx . lanl . gov /
АrXiv је сервис који прикупља електронске верзије пуних текстова радова из области
физике, математике, рачунарских наука и квантитативне биологије.

Medline:
http :// www . nlm . nih . gov / databases / databases _ medline . html
Највећа светска база података за медицинске науке. Садржи и линкове на пуне
текстове чланака у часописима за које је плаћен приступ за академске установе у Србији
или су бесплатно доступни свима у свету.
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Agricola:
http :// agricola . nal . usda . gov /
База података из области биотехничких наука, коју на основу свог фонда прави
Национална библиотека за пољопривредне науке САД.

ProjectGutenberg [open access]:
www . gutenberg . org / catalog /
Најстарији сајт са књигама којима су истекла ауторска права, настао и одржаван радом
стотина волонтера из многих земаља.

Classic Reader [open access]:
www.classicreader.com
Велика збирка класичних текстова.

Braintrack:
www . braintrack . com
Портал који садржи 6.600 линкова ка универзитетима у 170 земаља света.
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