
Ghid de utilizare JSTOR 

 
 



Căutare simplă  

Caseta de căutare simplă de pe pagina principală JSTOR…  

...şi în partea dreaptă a celorlalte pagini..  



 
» Folosiţi ghilimele pentru centrarea rezultatului:  

- “to be or not to be”  
- “customer relationship management”  

» Folosiţi un indicator Boolean:  
- “tea trade” AND smuggling  
- microfinance OR microcredit 
- “united states” NOT “united kingdom”  

» Folosiţi abreviaţiile de căutare specifică (titlu - ti; autor - au): 
- Căutare în titlu  -- ti:”Non Cooperative Games”  
- Căutarea autorului –  au:”Albert Einstein”

 
 

 
 
 

Îndrumări pentru efectuarea unei căutări simple 



Căutare simplă 



Căutarea avansată este folosită atunci când vreţi să căutaţi   
o structură specifică cu provenienţă cât mai exactă

» Adăugaţi mai multe câmpuri de căutare.  
» Folosiţi meniul “cascadă” pentru a ghida căutarea  către titlu,  

autor, abstract sau text.
» Folosiţi “Narrow by” pentru a căuta doar articole, include/exclude 

recezii de carte, specifica anii de publicare, sau pentru a  selecta 
limba în care a fost scrisă publicaţia. 

» Rafinaţi căutarea selectând disciplinele si titlurile de interes

Căutare avansată



Căutare avansată 

Mai multe câmpuri de căutare pentru a 
adăuga mai mulţi termeni.

Folosiţi acest meniu pentru a limita 
căutarea la o secţiune anume. 

Folosiţi Narrowing pentru a rafina căutarea 
în funcţie de conţinut, dată, limbă, etc. 

Bifaţi câmpurile de interes pentru a vă limita 
la o disciplină sau o revistă.  



Pagina de rezultate oferă multiple opţiuni de sortare şi vizualizare.  

» Folosiţi taburile aflate deasupra listei de rezultate pentru a filtra afişarea  
în funcţie de provenienţa conţinutului (din reviste, cărţi, etc). 

» Folosiţi opţiunile de sortare pentru a vizualiza rezultatele in fincţie de 
relevanţă şi vechime. Folosiţi opţiunea "Display" pentru a avea mai multe  
rezultate pe pagină..  

» Utilizatorii trebuie sa bifeze "Content I can access".
Rezultatele sunt afişate automat din conţinutul pe care instituţia l-a 
abonat.

Utilizatorii pot accesa textul integral al unui articol, direct 
de pe pagina rezultatelor. 
» Click pe titlul pentru a accesa textul integral.
» Accesaţi "Article PDF" pentru a genera articolul pentru descărcare 

Pagina de rezultate 



Pgina rezultatelor 

Click pe lupă pentru a vizualiza
termenii afişaţi în context  

Opţiuni de sortare pentru 
relevance or publication date 

Acces rapid la varianta PDF a 
unui articol.  



Pagina de vizualizare a conţinutului JSTOR oferă multe
posibilităţi de explorare.  

» Caseta "Tools" include opţiunile de vizualizare şi descărcare PDF, 
şi opţiuni de salvare căutare, exportare citări, etc. . 

» Pentru articole:
- Secţiunea "Summary" deschide abstractul şi lista de referinţe a articolului. 

Acolo unde este posibil, JSTOR oferă adrese către articolele care au fost 
citate şi care sunt indexate în JSTOR şi, uneori, adrese către articolele 
care au fost citate şi care sunt indexate în alte platforme.   

- În partea dreaptă a paginii găsiţi adrese utile articole asemănătoare, 
din JSTOR şi Google Scholar. . 

» Pentru cărţi:
- Când sunt afişate rezultatele provenite din cărţi, apar, sub fiecare titlu, 

două adrese de redirecţionare către cele mai relevante două capitole .
- Pagina de vizualizare a cărţii conţine cuprinsul, text introductiv pentru

 fiecare capitol din carte cât şi butonul "Download Chapter" pentru a 
obţine copia PDF a acestuia.

Vizualizarea conţinutului



Vizualizare carte

Aplicaţii de citare, salvare 
articol , exportare şi  
transmitere prin email 

Buton pentru descărcarea
capitolului de carte

  



Un cont personal JSTOR este important pentru a efectua căutări. 
Cu MyJSTOR se poate organiza conţinutul şi se pot crea alerte. 

» Salvează citările: transmite prin email, exportă, imprimă şi 
contorizează citările. 

» Crează alertă pentru o revistă: primiţi un e-mail atunci când 
un nou număr este disponibil.

» Crează alertă de căutare: salvează rezultatele căutărilor. 
Atunci când o nouă lucrare corespunde criteriilor prestabilite, 
JSTOR vă va anunţa printr-un e-mail.

Organizarea rezultatelor cu JSTOR 



Creare cont personal JSTOR 



JSTOR este mobile-friendly 
» JSTOR foloseşte o interfaţă dinamică pentru a reda conţinutul 

cât mai clar prin intermediul majorităţii dispozitivelor mobile  cât 
şi a laptopurilor şi computerelor. 

» Platforma JSTOR se adaptează la dimensiunile ecranului, 
excluzând astfel folosirea mai multor adrese web pentru diferite 
dispozitive sau schimba rea setărilor lor. 

» Utilizatorii pot accesa www.js tor.org direct de pe smartphone 
sau tabletă. 

» JSTOR este compatibil cu majoritatea dispozitivelor mobile 
şi cu sisteme de operare. 

JSTOR mobil
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