
 

      OPCIONS DELS DOCUMENTS 

Tots el documents  que es troben al JSTOR es poden. 

  Descarregar en format pdf. 

JSTOR 

Guia ràpida 

 Imprimir. 

 

MY JSTOR 

Aquesta opció permet crear un compte d’usuari  JSTOR. 
Solament s’ha d’omplir els camps  del formulari que apareix 
quan es clica sobre  Register  i acceptar les condicions. Per 
accedir a My JSTOR solament cal clicar Login, en la part 
superior dreta de la pantalla. 

El compte personal de JSTOR permet: 

 Guardar resultats de cerques marcant les caselles 
que apareixen al costat dels resultats i després 
clicar Save Citation 

 Enviar per correu electrònic les cites bibliogràfiques 

 Subscripcions a novetats i notícies. 

 Crear i modificar el perfil d’usuari 

AJUDA 

Tots els apartats de JSTOR tenen un enllaç a l’ajuda del 
portal. Per accedir a l’Ajuda clicar Help, en la part superior 
dreta  de la pàgina principal. Dintre de l’ajuda apareix un 
menú amb diferents opcions que  donen accés a 
explicacions i tutorials  en anglès que guien en el procés 
de cerca i exploració del repositori. Els  vídeos es troben 
en format Flash, Windows Media, QuickTime i iTunes. Per 
accedir als tutorials cal anar a l’opció About > The 
Archives >Tutorials. La transcripció dels vídeos tenen una 
versió en castellà que està en format pdf. 
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 JSTOR és una organització sense ànim de lucre que va 
estar fundada en 1995 amb l’objectiu de crear un repositori 
digital de col•leccions d’articles acadèmics de qualitat de 
diferents universitats i instituts d’investigació.  

Aquest repositori digital es caracteritza per:  

 Albergar la digitalització de publicacions 
acadèmiques claus començant pels primers 
números i molts d’aquests daten del segle XIX. 

 Proporcionar accés electrònic a publicacions clau en 
l’àmbit de les Ciències Humanes i Socials. 

   Permet fer una cerca introduint una paraula o frase en el 
quadre de cerca , sigui una matèria, un autor o el títol 
d’una revista. Es poden combinar el termes utilitzant els 
operadors booleans“AND” “NOT” i “OR”. 

   Aquesta opció permet navegar pel contingut del JSTOR. Hi 
ha tres  tipus de navegació. 

 Browse By Discipline permet limitar la disciplina 
científica de les publicacions. També indica els anys 
disponibles. 

 Browse by Title  dóna  accés als títols de totes les 
publicacions que es troben en el repositori. Els 
títols es estan ordenats alfabèticament i s’indiquen 
els anys disponibles. 

Proporciona una sèrie d’opcions que permet limitar la cerca: 

 Seleccionar el camp de cerca (autor, títol, 
abstract…). 

 Utilitzar els operador booleans “AND” “NOT” i “OR”. 

 Seleccionar la llengua.  

 Limitar la cerca a un període de temps determinat. 

 Seleccionar la disciplina. 

 
Browse 

Avançada 

En el JSTOR hi ha tres col•leccions: 

 JSTOR I 119 títols sobre economia, història, ciències 
polítiques i sociologia, així com alguns títols sobre 
ecologia, matemàtiques i estadística. 

 JSTOR II 127 títols sobre economia, història, 
arqueologia i estudis asiàtics, clàssics, africans, 
llatinoamericans, de l'Orient Mitjà i eslaus. 

 JSTOR III  151 títols sobre lingüística i literatura, 
música, història de l'art, arquitectura, cinema, arts 
escèniques, cultura popular i religió. 

 

      CONTINGUT 

 

JSTOR és un repositori virtual de revistes impreses 
publicades per institucions diverses, escanejades per a ser 
consultables en format d' imatge en pdf o tiff. Permet 
l’accés a més de 23 milions de documents de prestigioses 
revistes del món acadèmic i és un dels arxius més grans del 
món especialitzat en Ciències Socials i Humanes La major 
part del contingut són articles de revistes, però també hi ha 
actes de congressos, manuscrits, fullets i altres materials. 

      DESCRIPCIÓ 

Bàsica 

      CARACTERÍSTIQUES Es poden trobar els textos complets de les revistes des 
del seu primer número però amb un embargament  
d’entrega que depèn de l’editor i que pot oscil•lar entre 
1 i 5 anys.  És el denominat  “Moving wall” entre l’edició 
més recent de la publicació i el contingut disponible en 
JSTOR. 

      CERCA 

Aquesta opció que permet buscar un article en concret quan 
es disposa de la seva referència bibliogràfica.  Solament cal 
indicar el títol, autor, data de publicació o altres dades de 
les quals es disposi en els quadres de cerca corresponent. 

Citation Locator 

       RESULTATS 

 Browse By Publisher és una opció que dóna accés 
als  noms dels editors de les publicacions. Els 
editors estan ordenats alfabèticament i apareixen 
en negreta i sota el nom de les seves publicacions. 
Els anys disponibles de cada publicació també 
apareixen indicats. 

 

Els resultats de la cerca apareixen, per defecte, ordenants 
per ordre de rellevància però també es poden visualitzar a  
partir del més antic o bé el més actualitzat. 

En la visualització dels resultats es troben les pestanyes: 

 Items dóna la informació bibliogràfica dels 
documents.  

 Images in JSTOR  permet accedir a imatges 
relacionades amb la cerca. 

Dintre de la pestanya Items hi ha una sèrie d’opcions 

interessants: 

 Item information dóna accés a la referència 
completa de l’article. En aquesta opció també 
apareix l’abstract 

 Page of First Match dóna accés al text original 
digitalitzat de manera que permet visualitzar-lo 
però no descarregar-lo 

 Pdf dóna accés al text complet  de l’article en 
aquest format. 

 Export this citation  permet enviar la referència 
bibliogràfica al correu electrònic. També es pot 
exportar al gestor de referències bibliogràfiques, 

       
 

 

 


