
Vyššie impact faktory
Impact faktory Cambridge časopisov (2014 
Thomson Reuters JCRTTM) v kategórii 
spoločenských vied sa zvýšili v priemere o 
10,2 %. Časopisy pre spoločenské vedy mali 
priemerný nárast impact faktoru o 5,1 %. 
Cambridge časopisy z prírodných vied mali 
priemerný nárast o 6,9 %. Priemer pre prírodné 
vedy bol 3,6 %.

Impact factor za rok 2014 ukazuje, že časopisy 
Cambridge prekonali celkovú súhrnnú 
priemernú zmenu naprieč všetkými kategóriami 
priemerným nárastom o 8,7 %.

Celkovo 16 Cambridge časopisov figuruje v 
prvej trojke vo svojej kategórii. 27 časopisov  
(v 32 kategóriách) medzi top 10.

Ponúkame prístup k mnohoodborovej kolekcii vyše 350 významných časopisov z prírodných vied, 
technológií a medicíny, humanitných a spoločenských vied. Cambridge Journals sú celosvetovo 
uznávané kvôli svojej kvalite, rozsahu a redakčnej integrite. Mnohé predstavujú špičku vo svojom 
odbore a spolu tvoria jednu z najhodnotnejších a najkomplexnejších kolekcií výskumu, ktoré sú v 
súčasnosti dostupné.

Spolupráca s vedeckými spoločnosťami:
Cambridge je hrdý, že vydáva časopisy viacerých 
významných vedeckých spoločností vrátane:
››	 Materials Research Society
››	 American Political Science Association
››	 The Nutrition Society
››	 The American Philosophical Association
››	 The Paleontological Society
››	 The World Trade Organisation

Správa predplatného pre knihovníkov: 
››	 Štatistiky vo formáte COUNTER 4
››	 Kompletná správa cez jeden účet, vrátane zobrazenia  
 názvu a loga, štatistík, IP adries, vzdialeného prístupu a  
 predplatného.
››	 Trvalý prístup k zaplatenému obsahu
››	 Prístup cez Athens a Shibboleth
››	 Zoznamy titulov kolekcií vo formáte KBART

Hlavné funkcie pre používateľov:
››	 Výkonné plnotextové vyhľadávanie
››	 Automatické upozornenia na nové vydania časopisov
››	 Citačné odkazy do CrossRef, PubMed a Google Scholar
››	 Funkcie webu 2.0, napr. social bookmarking, Facebook,
 Twitter, RSS kanálov a widgetov
››	 Optimalizované pre mobily a tablety
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Podpora marketingu a propagácie
Môžeme vám ponúknuť rozmanitú podporu pri 
propagácii časopisov Cambridge vo vašej inštitúcii. 
Podpora ponúkaná Cambridgom je úplne zdarma a 
súčasťou môže byť:
››	 E-maily prispôsobené vašim vedcom
››	 Letáky alebo plagáty podľa vašich ťažiskových   
 odborov alebo záujmov
››	 Používateľské príručky vo formáte plagátov,    
 letákov alebo mini brožúr.
››	 Grafika na web stránky vašej digitálnej knižnice
››	 Propagačné materiály, napr. perá, ceruzky,    
 zápisníky, záložky atď.
››	 Školenie u vás alebo online, vrátane  
 videozáznamov, webinárov a seminárov.
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NÁJDETE NÁS ONLINE

Kolekcie na výber:
››	 Full 
››	 Humanities and Social Sciences (HSS) 
››	 Sciences, Technology and Medicine (STM) 
››	 Agriculture
››	 Biological Sciences 
››	 Business 
››	 Science and Technology
››	 Veterinary and Medicine
Na vyžiadanie zostavíme kolekciu podľa 
vašich potrieb.
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