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Dissertations and Theses A&I 

• Pričetek delovanja leta 1938, ko Eugene B. 
Power ustanovi UMI (University Microfilms);  

• Leta 1939 prične s programom izdajanja 
univerzitetnih dokumentov na mikrofilmih 
(UMI); 

• 1940 pričetek mikrofilmanja časopisov – leta 
1949 pričetek mikrofilmanja The New York 
Times; 
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• ARL (Association of research libraries) leta 1951 
prizna UMI status založnika  bibliografskih zapisov vseh 
disertacij v ZDA; 
• UMI že leta 1959 prične s programom Books-on-
Demand; 
• V 80. letih jih prevzame Bell & Howell, začetek 
izdajanja izvlečkov disertacij na disketah in CD-romih – 
1987; 
•V 90. pridobi licenco za elektronsko arhiviranje 
disertacij ; 
•2001 jih prevzame   

2015 



 
Dissertations and Theses 

• Servis ProQuest (ProQuest Online Information 
Service) omogoča ločeno ali hkratno iskanje 
po bazah podatkov ProQuest Central in 
ProQuest Dissertations and Theses - A&I  

• Besedila v polnem obsegu lahko online 
pregledamo, tiskamo ali si jih pošljemo po 
elektronski pošti. Polna besedila so dostopna 
od leta 1971 naprej. 
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ProQuest Dissertations and Theses - A&I.  

• Zapisi vsebujejo povzetke disertacij, ki so bile 
izdane leta 1980 ali kasneje, pri magistrskih 
nalogah pa najdemo povzetke za obdobje po 
letu 1988 

• Leta 1997 je v bazi že 1,5 milijona izvlečkov 
disertacij; 

• Celotno disertacijo je možno kupiti v 
elektronski ali tiskani obliki; 
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Zapisi vsebujejo povzetke iz disertacij, ki so 
bile izdane leta 1980 ali kasneje, pri 
magistrskih nalogah pa najdemo povzetke za 
obdobje po letu 1988. Večino publikacij je 
možno kupiti v elektronski ali drugi obliki. 

 

2015 
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Išče se lahko po 
strokovnih področjih 
ali multidisciplinarno 
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Na razpolago so bibliografski 
podatki o doktorskem delu in 
predogled prvih 24-ih strani dela. 

 

2015 
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Razširjen 
bibliografski 
opis naloge 

2015 
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Možnost izvoza 
citiranja po različnih 
pravilih citiranja 
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ProQuest Dissertations and Theses - A&I.  

 - aktivno vključenih 2.221 univerz, fakultet, raziskovalnih 

inštitutov iz vseh kontinentov (New York University, Harvard 
University, Priceton University, University of Oxford, Yale 
University, Univesity of Cambridge, Priceton…)  

 

- zastopane vse države ZDA, večina Evrope, Indija, Kitajska, 
Japonska, nekaj afriških univerz 

 

- najstarejši dokument je datiran z letnico 1743 
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Slovenija  

 

• Baze podatkov servisa ProQuest v Sloveniji lahko 
uporabljajo uporabniki institucij, ki so vključene v 
konzorcij uporabnikov ProQuest 

• Za dostop je potrebna registracija IP-naslovov 
računalnikov pri Institutu informacijskih znanosti v 
Mariboru. 
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Člani konzorcij ProQuest v Sloveniji so: 

• Univerza v Ljubljani (članice) 

• Univerza v Mariboru (članice) 

• Univerza na Primorskem (članice) 

• 12 samostojnih visokošolskih zavodov 

• 65 specialnih knjižnic (ministrstva, inštituti, 
SAZU, …) 
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Statistika uporabe in iskanja člankov  

v Sloveniji za leto 2011 
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December 2010 Iskanja 

Uporaba Uporaba Uporaba 

Bibl. podatki Polno besedilo Skupaj 

Povzetek     

UNIVERZA V LJUBLJANI 31038 1597 3558 5155 

UNIVERZA V MARIBORU 7068 1347 3402 4749 

UNIVERZA NA 
PRIMORSKEM 193 109 122 231 

SAMOSTOJNI 
VISOKOŠOLSKI ZAVODI 29 2 12 14 

SPECIALNE KNJIŽNICE 6260 282 788 1070 

Skupaj 44588 3337 7882 11219  
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Univerza v Mariboru: 

 

- s sistemskim vnosom doktorskih disertacij smo prvi 
aktivni člani v Sloveniji 

 

- nekaj slovenskih doktorskih disertacij je že v bazi, 
vendar so jih objavili avtorji sami kot fizične osebe 
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22 disertacij 
UM do 
februarja 2015 
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Informacije o oddaji 
disertacije v 
ProQuestovo bazo 
Dissertations & 
Theses 
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Kreiranje uporabniškega 
računa in prijava v 
sistem. 
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Uvodna pojasnila 
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Izbor dokumenta za konverzijo 
 v .pdf dokument 
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Dokument, ki ga izberemo 
za konverzijo wordovega 
dokumenta 
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Ukazi, ki jih je potrebno izbrat  
za konverzijo word  dokumenta 
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Ukazi, ki jih je potrebno izbrat  
za konverzijo word dokumenta 
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Prenos 
dokumenta se 
izvaja 
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Dokument se je 
prenesel 
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Dokument je posredovan v 
bazo za konverzijo 
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Dokument je pripravljen za 
konverzijo 
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Sporočilo, ki ga dobi avtor 
na svoj elektronski naslov 
po konverziji dokumenta 
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Avtor se odloči, ali 
se njegovo delo 
strojno indeksira. S 
tem je sledljivost 
dokumenta na 
spletu večja 
 

2015 



 
 

„Dissertations and Theses“ in  
Univerza v Mariboru 

33 

Avtor sam odloči, ali 
je lahko delo v bazi 
na razpolago takoj ali 
s časovnim zamikom. 

 

Razlogi za zamik objave. Če se avtor odloči za 
zamik, so do navedenega datuma dostopni le 
bibliografski podatki in povzetek. Uporabnik ne 
more naročiti celotnega besedila dela. 
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Možnost izbire prosto 
dostopne objave (open 
access) doktorske 
disertacije v polnem 
besedilu. Storitev je 
plačljiva (97,00 USD) in jo 
plača avtor sam 
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Potrditev pogodbe o 
avtorskih pravicah. 
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Navedba kontaktnih 
podatkov in stalnega 
prebivališča – predvsem 
zaradi morebitnega plačila 
tantiem. 
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Spustni seznam – seznam fakultet Univerze v Mariboru 

Spustni seznam – seznam 
fakultet Univerze v 
Mariboru 
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Vnos podrobnih bibliografskih 
podatkov o doktorski 
disertaciji. 
- naslov, 
- fakulteta, 
- mentorji, 
-člani komisij za zagovor. 

 

Spustni seznam – seznam fakultet Univerze v Mariboru 
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Spustni seznam – seznam fakultet Univerze v Mariboru 
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Nabor znakov za različne 
pisave, oznake ipd. za 
pravilen izpis naloge po 
konverziji 
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Spustni 
seznam za 
izbor jezika 
besedila 
dokumenta 

Potrditev oddaje dokumenta 
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S svojega računalnika izbereš 
dokument, ki se bo konvertiral v 
.pdf in kasneje naložil v 
Proquestovo bazo 
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Dokument je izbran,  
potrdiš izbor 
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Sporočilo, da je 
dokument sprejet in 
se prenaša 
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Če ima dokument priloge, 
se tudi te naložijo po 
istem postopku 

2015 



 
 

„Dissertations and Theses“ in  
Univerza v Mariboru 

46 

Možnost vključitve drugih 
dodatnih datotek (prilog), 
tudi multimedijskih, 
raziskovalnih podatkov ... 
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Avtor lahko morebitne 
pomisleke ali dileme pred 
oddajo pošlje 
administratorju 

2015 
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Ob oddaji naloge ima 
avtor možnost naročiti 
tiskane izvode naloge, ki 
pa so plačljivi 
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Obrazec za naročilo 
tiskane izdaje s cenikom 
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50 

Pregled podatkov o nalogi 
in potrditev oddaje 

 
„Dissertations and Theses“ in  

Univerza v Mariboru 

2015 
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potrditev oddaje 
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http://www.etdadmin.com/cgi-bin/school?siteId=422 

Sporočilo administratorja, 
če so potrebni popravki 
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Potrdilo, da je oddaja 
popolna 
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Sporočilo, ki ga dobi avtor 
od administratorja na svoj 
elektronski naslov 
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Sporočilo, ki ga dobi avtor 
od administratorja na svoj 
elektronski naslov 
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Hvala! 
 

 bernarda.korez@um.si   

dunja.legat@um.si  

Univerzitetna knjižnica Maribor 
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