
Поштоване колегинице и колеге, 
 
Управа Филозофског факултета предвидела је финансијска средства и одредила процедуру за 
израду Збирки текстова за спремање испита. 
 
Студенти и даље често приговарају да “реформе нису извршене”, “да су преоптерећени”, да 
испите полажу ретко и споро “због преобимне литературе” и сл. Прављење збирки укупног 
броја текстова потребних да се положи неки испит представља изврстан инструмент да се 
оптерећење прилагоди вредности предмета у кредитима. Осим тога,  наставницима и 
сарадницима, као и библиотекарима, биће значајно олакшана комуникација са студентима када 
је о обавезној литератури за испит, њеној широкој доступности и могућности штампања и 
копирања реч. Коначно, збирке текстова за спремање испита у електронској форми пружају 
могућност да јефтино и лако иновирамо литературу сваке године, на предметима за које је то 
прикладно. 
 
Због тога позивамо све професоре заинтересоване за прављење збирки текстова за спремање 
испита за њихов предмет/предмете да се пријаве код библиотекара на свом одељењу и да 
поштују следећу процедуру:  
 
Процедура за израду Збирке текстова за спремање испита: 
 
Професор заинтересован за израду Збирке текстова за спремање испита из његовог предмета 
припрема листу текстова, текстове које лично поседује у дигиталном или папирном облику, као 
и листу референци из библиотека одељења. 
Припремељени материјал професор предаје oдељенском библиотекару. Професор и библиотекар 
потписују образац у коме се наводи име професора, име предмета, име библиотекара, укупан 
број страна који ће садржати Збирка текстова за полагање датог предмета, број страна које се 
могу урадити “методом брзог скенирања”, број страна које је потребно скенирати за израду .пдф 
фајлова, датум предаје материјала и датум изаде Збирке текстова. 
По завршеној изради Збирке текстова професор и библиотекар уносе у образац датум израде 
Збирке текстова. 
Библиотека ће добити један примерак одштампане збирке текстова, а библиотека и професор по 
један диск са снимљеном Збирком текстова.  
 
Професори се моле да: 
- предају комплетан материјал и дају јасна упутства за израду Збирке текстова за спремање 
испита из њиховог предмета 
- број страна Збирке текстова за спремање испита из њиховог предмета одговара броју ЕСП 
бодова (према табелама за израчунавање ЕСП бодова и обима литературе, на сајту Факултета) 
- определе се за “методу брзог скенирања” где год је то могуће. Ова метода се може применити 
уколико се публикација која се скенира може “раскоричити” (тако да се странице текста 
аутоматски скенирају). Неупоредиво је бржа и јевтинија од класичног скенирања “страна по 
страна”. 
- провере у библиотекама одељења да ли су публикације које је потребно скенирати на 
располагању  
- не траже скенирање целих књига и имају у виду могуће проблеме у вези ауторских права 
издавача скенираних публикација; Збирке текстова за спремање испита праве се искључиво за 
интерну употребу, професор ће их достављати само студентима који слушају његов предмет, а 
студентима ће бити скренута пажња да је забрањена њихово копирање и даља дистрибуција. 
 


