
 
 
  
 
 
Emerald је електронскa база података која обухвата следеће области: друштвене 
науке, економију, менаџмент, примењене науке, технику, технологију и 
информатику.  
 
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 HTML или у PDF формату. 
 
Период који је претплаћен за добијање комплетних текстова је последњих 10 
година 
 
�Претраживање је могуће  преко proxy сервера на Aкадемској мрежи:      
proxy.rcub.bg.ac.rs, port 8080. 
 
Потребно је додатно подешавање. 
 
Отворимо Internet Explorer , кликнемо на Tools, из падајућег менија изаберемо 
 Internet Options, кликнемо на Connection, затим кликнемо на LAN Settings : 
 

  
 

  

Упишемо у поље 
адреса 
 proxy.rcub.bg.ac.yu 

Кликнемо на 
LAN Settings 

 
 
После подешавања проксија, кликнемо на иконицу Refresh и затим у адресно 
поље укуцамо веб адресу: www.emeraldinsight.com 
 
Када се отвори Home page овог сајта, кликнемо на дугме Advanced search 
(напредно претраживање) или у празно поље одмах уписујемо појмове који нас 
интересују. Препоручујемо  Advanced search. 
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http://www.emeraldinsight.com/


 

                                                         

Уписујемо одмах 
тражени појам или 
кликнемо на дугме  
Advanced search  

 
Напредно претраживање 
 
У пољу SEARCH FOR (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.  
 
 
Advance search (напредно претраживање) 
 

 

Обележимо поље 
које желимо и 
уносимо или 
кључну реч, 
аутора, наслов 
чланка итд. 
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Обележавање 
периода који 
желимо да 
претражујемо 

 
 
Брзо претраживање 
 
 
 
Када смо уписали у поље оно што желимо да претражујемо, и означили период 
за који желимо да добијемо податке, кликнемо на дугме GO. Добијамо списак 
радова на задату тему. 
 
 

 

Уносимо речи из 
наслова часописа, 
књига и сл.  
 

Обележимо поље које 
желимо (претрагу 
часописа) 
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Списак радова на 
задату тему 

 
 
 
 
Уколико се поред рада појави знак , то значи да смо претплаћени на приступ 
чланку у пуном тексту. Знак     (Backfiles)  значи да постоји приступ само до 
сажетка (ABSTRACT) за тај рад. 
Добијени текст може да се одштампа, кликом на иконицу PRINT, или да се 
сними  кликом на иконицу SAVE. 
 
 

             
 
                 PDF                       HTML                            ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
     са сажетком 
 
Препоручујемо да се користи PDF формат, јер у том случају имате на екрану 
идентичне податке као што је оригинални чланак у папирној форми. 


