
Проналажење информација  
у дигиталним библиотекама 

др Александра Тртовац 
Пројекат ”Примена напредних технологија у библиотекама”, УБСМ, 22.12.2017. 



Садржај 

 О проналажењу информација 

Метаподаци 

Аутоматско индексирање 

Лексички ресурси и алати 

Искуства УБСМ 

Закључак 



Проналажење информација 

• Термин „проналажење информација“ (енг. information 
retrieval – IR) први пут је употребио амерички научник 
Калвин Нортруп Муерс (1919-1994) у својој магистарској 
тези коју је бранио на Институту за технологију у 
Масачусетсу (MIT) 1948. године 

 

• Објашњавајући појам цитатом из Муерсовог рада, 
„Оксфордски речник енглеског језика” наводи да је 
„проналажење информација трагање за информацијама 
коришћењем референсних материјала, посебно оних 
информација које су ускладиштене у рачунарским 
системима.” 
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Дескриптори 

• Дескриптори, као идентификатори како аналогних тако 
и дигиталних објеката омогућавају претрагу преко: 

 - метаподатака или 

 - садржаја. 

 

• Додела метаподатака дигиталним објектима у веома је 
слична каталогизацији у традиционалним библиотекама.  

 

• Код доделе дескриптора садржаја нужно је вршити 
индексирање документа, а оно може бити ручно или 
аутоматско.  



Метаподаци 

Метаподаци  

(структуриране информације) 

Библиографски Административни Структурални 
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Формати за унос 
метаподатака 

XML - Прошириви језик за обележавање   

• најзначајнији и најшире распрострањен формат за 
пренос података; 

• лако разумљива и проширива хијерархијска структура. 

RDF - Оквир за опис извора  

• напреднија синтакса која наглашава везу између 
елемената података (не само хијерархијску); 

• та синтакса је саставни део развоја семантичког веба;  

• оригинално креиран  као  модел  за  метаподатке, па је 
наишао  на  значајну  употребу  у библиотекама. 



Формати за унос 
метаподатака 

DC MODS METS LOM TEI… 

• Оријентисани су ка  корисницима, структура  је лака  
за  разумевање и у многоме су једноставнији и 
функционалнији од формата за библиографски опис 
публикација 

 

• Потребно је пажљиво дефинисање и одабир 
обавезних поља (енг. mandatory field) метаподатака 



Обавезни метаподаци 

 
• Отежано проналажење 

информација 
Мали број 

метаподатака 

 
• Смањена мотивација 

корисника 
Превелики број 
метаподатака 



Дескриптори садржаја 

 

• Омогућавају претрагу комплетног садржаја 
документа. 

 

• Садржина документа успешно се може претражити 
само ако је тај документ индексиран. 

  

• Додела идентификатора садржаја корисницима 
омогућава да преко неког конкретог упита добију 
одговор у виду одговарајућег документа. 
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Индексирање 

 Индексирање 

Ручно  Аутоматско 



Аутоматско индексирање 

• фреквенција појављивања термина (речи) 
у тексту 

• идентификовање индивидуалних речи у 
тексту 

• лексичка анализа, уклањање 
функционалних речи и 
високофреквентних термина јер су 
недовољно специфични применом 
искључне листе 

• свођење преосталих речи на њихов корен 
или речнички облик – лему и сл. 

Аутоматско 
индексирање 



Технологије за 
пречишћавање текста 

• Оптичко препознавање карактера                     
(Optical Character Recognition) OCR 

• Оптичка сегментација чланака и класе 
странице (Optical Layout Recognition) OLR 

• Препознавање именованих ентитета               
(Named Entity Recognition) NER 

• Наведене технологије доприносе квалитетнијој  
аутоматској екстракцији информација из дигиталних 
докумената. 



Укратко о OLR 



Лексички ресурси и алати 

•Примена побројаних технологија је уско повезана са 
развојем лексичких ресурса за српски језик. 

 Корпус савременог српског језика (СрпКор)  

Морфолошки речници српског језика 

Српски wordnet 

Терминолошки речници 

Корпуси поравнатих текстова на више језика 

Лексички алат Библиша 



Улога библиотекара 

 

Од... 

... до 



Како побољшати 
проналажење информација 

• Стручњаци који раде на додели метаподатка треба да 
буду изузето добро обучени да би могли да претпоставе 
на које све начине корисник може поставити упит.  

 
• Корпус докумената који се претражују преко комплетног 

текста мора бити опремљен квалитетним лексичким 
ресурсима и морфолошким речницима да би 
проналажење информација дало релевантне резултате. 

 
• Дигитална библиотека која у проналажењу информација 

примењује лексичке ресурсе и морфолошке речнике 
нуди неупоредиво ефикасније и прецизније 
проналажење информација од оне у којој се користе 
само дескриптори метаподатака. 

 

 



Употреба лексичких  
ресурса српског језика 

 
• Могући модел за прецизније проналажење информација у 

дигиталним библиотекама, архивским и музејским 
колекцијама. 

• Подразумева коришћење лексичких ресурса, алата и 
технологија за пречишћавање текста 

• Модел тестиран на допуни терминолошког речника из 
библиотекарства и информатике на основу базе 
„Библиотекарског терминолошког речника” ауторки Љ. 
Ковачевић, В. Ињац и Д. Бегенишић (НБС, 2004)  

• Валидација модела је извршена на претраживању корпуса 
дигиталних текстова из библиотекарства и информатике 



Архитектура система за 
аутоматску екстракцију 

Ranka Stanković, Cvetana Krstev, Ivan Obradović, Biljana Lazić and Aleksandra Trtovac. „Rule 

based automatic multi-word term extraction and lemmatization.” In: 10th edition of the 
Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 23-28 May 2016, Portorož (Slovenia) 





Библиша - пример 

 



Шта радимо у УБСМ? 

• Фразно претраживање садржаја, односно претрага 
преко задатог упита састављеног од две или више 
речи које се у одређеном редоследу појављују у 
тексту  

• Израда METS/ALTO фајлова за сваки документ у 
оквиру дигиталне библиотеке (позиција речи у 
документу) 

• Алат базиран на отвореном софтверу bnlviewer 
комбинује добре особине METS и ALTO стандарда, 
даје добре резултате приликом претраге на задати 
упит  







И шта још... 

• Oптичко препознавање руком писаног текста   

 - алат Transkribus развијен на Универзитету у 
 Инсбруку  

 - УБСМ га користи као део заједничког рада   

 у оквиру COST акције “E-READ” (Horizont 2020) 

• Дигитализовани лисни каталог до 1963. 

• Руком писана и литографисана предавања 
професора Велике школе 

• Дневник и писма Бранимира Ћосића... 

• Сарадња са библиотекама, музејима, архивима 

https://transkribus.eu/Transkribus/


И још... 

• Народни граматички речник српског језика УБСМ у 
сарадњи са Викимедијом Србија... 

• Прва фаза унос именица у свим падежима 

• Волонтерски рад великог броја институција и 
појединаца 

• Речник у отвореном приступу  

• Резултати рада допринеће квалитетнијем 
проналажењу информација преко свих 
морфолошких облика именица 

 

http://lab.unilib.rs/


Закључак (1) 

Дескриптори садржаја и 
претрага преко целокупног 
текста дигиталног 
документа 

Дескриптори метаподатака 
и претрага преко података 
о дигиталном документу 



Закључак (2) 

Аутоматско 
индексирање 

Технологије за 
пречишћавање 

текста 

Морфолошки 
речници 

Лексички ресурси и 
алати 

Проналажење 
информација на 
српском језику  

Видљивост српског 
језика у 

дигиталном 
окружењу 



 

 

 

ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 
 

 

aleksandra@unilib.bg.ac.rs  

mailto:aleksandra@unilib.bg.ac.rs

