
 
 

Cambridge Journals Online 
 
Cambridge University Press је електронска база часописа која садржи часописе 
који обухватају све научне дисциплине (природне и техничке науке, 
технологију, медицину, фармацију,  економију, друштвене науке...).  
 
Период који је претплаћен за добијање комплетних текстова је последњих 10 
година.  
 
Претраживање је могуће по аутору, наслову чланка, наслову часописа, кључној 
речи, години издања, као и комбинацијом ових појмова. Као резултат добијамо 
сажетке и комплетан текст у PDF формату. 
 
Претраживање је могуће само са оних рачунара који се налазе на Aкадемској 
мрежи. 
 
Отворимо Internet Explorer и у адресно поље укуцамо веб адресу: 
www.journals.cambridge.org 
 
Када се отвори Home page овог сајта, упишемо у поље кључне речи и кликнемо 
на дугме Search (брзо претраживање) или Advanced search (напредно 
претраживање). Препоручујемо Аdvanced search (напредно претраживање).  
 

 

Кликнемо на дугме 
Advanced search 

 
 
 
Након отварања стране Advanced search, понуђене су нам две могућности: 
Search Journal and Book Content (резултати претраживања су обухваћени у 
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часописима и поглављима књига) и Search Journal Content Only 
(претраживање је ограничено само на литературу  у часописима). 
 

 
 

Бирамо опцију Search 
Journal and Book Content 
или  
Search Journal Content 
Only 

Уносимо или кључну 
реч, аутора, наслов 

 
 
Пошто смо се определили за опцију Search Journal Content Only, добијамо 
резултате претраживања на следећој страни 
 

 

Кликoм  на View PDF   
добиjaмо комплетан текст 
или на ABSTRACT 
добиjaмо сажетак текста 
   

Клик на дугме 
Preview 

Кликoм  на View PDF  добиjaмо комплетан текст у оригиналу. Уласком на 
ABSTRACT добиjaмо сажетак текста. 
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Сажетак   
 
Кликом на Preview отвара нам се сажетак, а поновним кликом на исти он се 
затвара - не излазимо из листе резултата да би нам се отворила посебна страна. 
 

 
 
Сажетак неког чланка, добијамо и  кликом на дугме ABSTRACT. Уколико 
желимо да га сачувамо, кликнемо на падајући мени FILE, а затим кликнемо на 
SAVE AS и снимимо. 
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Комплетан текст  
 
Испод сваког рада се налази активан линк на коме пише View PDF  на који 
треба да се кликне како би се добио комплетан текст у оригиналу. Добијени 
текст може да се одштампа кликом на иконицу PRINT, или да се сними кликом 
на иконицу SAVE. 
 

 
 
 
Што се тиче претраживања часописа, постоји и опција Browse Journals. 
Часописе на овај начин можемо да претражујемо према наслову часописа 
Browse by Title или по предмету Browse by Subject (добијамо списак области 
по којима је могуће претраживати). 
 

  

Клик на активан линк  
Browse by Subject или на  
Browse by Title 
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Пошто смо изабрали претраживање часописа по областима, добијамо следећу 
страну са насловима часописа за сваку област коју нам нуди овај издавач. 
 

 

Добија се списак 
области по којима је 
могуће претраживати 

 
 
Када смо изабрали да претражујемо по насловима часописа, добијамо листу 
часописа овог издавача који су распоређени по абецеди: 
 

 

Добија се списак 
часописа 
рапоређених по 
абецедном редоследу
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