
  
 
 
HighWire Press је дигитални репозиторијум библиотеке Стенфорд Универзитета, 
који садржи преко 1200 наслова часописа из области биомедицинских наука. 
 
На овом порталу могу се наћи многи корисни линкови: 
Upcoming journals - Листа наслова часописа који ће ускоро бити публиковани 
онлajн. 
Earth's Largest Free Full-Text Science Archives - Листа највећих светских база са 
слободним приступом часописима из разних научних дисциплина. 
Selected Web Portals for Scientists - Листа научних портала 
 
HighWire електронски сервис је специфичан јер је могуће претраживање часописа 
са пуним текстом чији је он издавач, али и истовремено претраживање бесплатне 
медицинске базе података  PUBMED до нивоа сажетка. 
 
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:  
http://highwire.stanford.edu 
 
Када се отвори Home page овог сајта, кликнемо на дугме SEARCH 
 
 
 

 

Kликнемо на дугме 
SEARCH и можемо да 
започнемо 
претраживање 
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http://highwire.stanford.edu/


 

Уписују се  подаци о 
аутору, или кључна 
реч, или наслов, или 
наслов часописа, или 
година издања 

 
У пољу SEARCH (тражи)  уписују се или подаци о аутору, или кључна реч, или 
наслов, или наслов часописа, или година издања, или комбинација неких од ових 
података повезаних логичким операторима AND-И, OR-ИЛИ и NOT-НЕ.  
 
Када смо уписали у поље оно што желимо да претражујемо, и означили период 
за који желимо да добијемо податке, кликнемо на дугме SEARCH. Добијамо 
списак радова на задату тему. 
 

 

Добијамо списак радова 
на задату тему

Кликом на PDF добијамо 
комплетан текст, а кликом на 
ABSTRACT, добијамо сажетак 
текста 

 
 
Уколико поред рада пише this article is free (овај чланак је бесплатан), значи да нам 
је доступан комплетан текст. 
Уколико поред рада пише цена, то значи да за тај рад нисмо претплаћени. 
Уколико поред рада (са десне стране), пише АBSTRACT, то значи да је могуће 
добити само сиже текста. 
 
Поред рада се налази активан линк на коме пише PDF (FULL TEXT) 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. 
 
Уколико желимо само сажетак неког чланка, тј. кратак садржај, кликнемо на 
активан линк ABSTRACT, и добијамо сиже тог текста. Уколико желимо да га 
сачувамо, кликнемо на падајући мени FILE, затим кликнемо на SAVE AS и 

. снимимо
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              PDF                                             ABSTRACT 
 
Такође је могуће претраживање и по часописима.  
 
 
 

 

Кликом на BROWSE 
могуће је претраживање 
часописа према наслову, 
издавачу  и категорији 

 
 
 
 

 

Кликом на BROWSE и 
TITLE добијамо списак 
наслова часописа који je 
алфабетски наведен 
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Добијамо списак 
часописа који нам 
дају комплетне 
чланке  
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