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На сервису Royal Society of Chemistry (RSC), издавача RSC Publishing, доступни су 
висококвалитетни часописи из области хемије. Поред новијих бројева, омогућен је 
приступ и старијим годиштима часописа. 
Електронски часописи садрже и мултимедијалне прилоге- видео снимке и богат 
документациони материјал. 
 
Претраживање је могуће  са оних рачунара који се налазе на академској 
мрежи proxy-2.rcub.bg.ac.rs   
 
Отворимо Internet Explorer и у адресно поље укуцамо веб адресу:  
http://pubs.rsc.org/en/Journals?key=Title&value=Current 
 

   
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search (основно претраживање) 
или Advanced search (напредно) 

Кликом на одређени часопис, 
отвара нам се страна са 
информацијама о истом 

Кад се кликне на Journals , отвара 
се падајући мени: Current 
(текући), Archives (архивирани), 
All (обједињује претходне две 
категорије) 

Отвори нам се страна са листом часописа под категоријом Current Journals, којој 
припадају текуће доступни часописи. 
 
Листа под насловом Archives садржи архиве одређених часописа, док до листе која 
у себи обухвата све часописе (текуће и архивиране) може да се дође уколико 
изаберемо категорију All у падајућем менију. 
У оквиру било које одабране листе часописа можемо да претражујемо по истом 
принципу. 
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Препоручујемо опцију напредног претраживања (Advanced search), које у себи 
нуди поља за претраживање по аутору, кључним речима, наслову чланка или 
идентификацији дигиталних објеката на мрежи (DOI)-у пољу за кључне речи. 

Kомбинацију више кључних речи повезујемо логичким операторима AND-И, OR-
ИЛИ и NOT-НЕ.  

Када нам се отворила страна, након што смо одабрали опцију Advanced search, у 
горњем менију се определимо за претраживање по часописној литератури (Journal 
Articles). 

Изабрали смо часописну 
литературу  (Journal Articles) 

претраживање по аутору, кључним речима, 
наслову чланка или идентификацији 
дигиталних објеката на мрежи (DOI) -
убацујемо у поље намењено за кључне речи

Уколико желимо да претражимо у оквиру 
једног одређеног часописа: опција Select 
Journal и у падајућем менију са симболом 

  изаберемо одређени часопис  

 

Ако желимо да претражујемо у свим часописима, оставимо опцију All Journals. 
Ако желимо временски да ограничимо публикације које претражујемо, 
опредељујемо се за Select Date.Уколико нам то није битно, оставимо опцију која је 
аутоматски подешена (All Dates).  
 

 

Добијени чланци могу да се 
преузму кликом на PDF  

Кликом на  добијамо 
кратак текст који даје информацију 
о самом чланку (није сажетак већ 
контекстуални параграф). 
Када хоћемо да текст „спакујемо 
назад“, кликнемо на 
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