Ghid de utilizare al platformei ştiinţiﬁce
Taylor and Francis Online

Pagina principală
3

B
3

A

1
2

6

Din pagina principală puteţi începe imediat căutarea
dumneavoastră, introducând un cuvânt sau o frază în caseta
din partea de sus a paginii 1.
Pentru căutare avansată selectaţi A.
Caseta “Browse by subject” 2 vă permite să căutaţi reviste
după un anumit subiect sau în ordine alfabetică,
dacă selectaţi tabul “Browse” B.
Revistele open access le puteţi accesa din tabul
“Open
Access” 3.
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Sub caseta “Browse by subject” aveţi informaţii
suplimentare şi noutăţi despre Taylor & Francis.
Informaţii suplimentare pentru bibliotecari, autori/ editori şi organizaţii, găsiţi în caseta din partea de jos a paginii 4.

Înainte de a începe o căutare ar fi indicat să accesaţi contul
personal 5 din tabul “Sign in” aflat în partea dreaptă sus a
paginii de start.
În cazul în care nu aveţi un cont personal, vă puteţi crea unul
prin accesarea adresei “Register” 6.
Prin completarea spaţiilor libere şi un click pe butonul
“Register”, în câteva momente vi se va genera contul
personal 7.
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Căutare Avansată
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Utilizând pagina de căutare avansată, puteţi
introduce mai multe date, având posibilitatea de a
adăuga intre ele operatori logici 1 “AND”, “OR”
şi “NOT”. Astfel propoziţia dumneavoastră devine
mult mai mai complexă.
În aceeaşi fereastră de căutare avansată puteţi alege
2 “Citation Search”, efectuând astfel o căutare de
citare.
Data de publicare o selectaţi din caseta “Publication
date” 3 iar subiectul din caseta “Subject” 4.
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Rezultatele căutării
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În pagina de rezultate sunt disponibile următoarele informaţii şi opţiuni:
(1)Este afişat numărul de rezultate găsite
(2)Rezultatele găsite pot fi sortate în funcţie de relevanţă, ordine alfabetică, cele mai noi documente şi autor
(3)Acesarea documentului
(4)Descărcarea referinţei unui document
(5)Descărcarea unui articol în format pdf

Afişarea documentului
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Pagina de vizualizare a articolului 1 oferă în primă fază informaţiile bibliografice, acces la abstract iar, în partea de jos a paginii 2,
structurate separat, referinţele, citările şi cerera de permisiune.
Accesând butonul 3 “Download full text”, veţi putea interacţiona
cu textul integral al articolului.
În caseta din partea stângă 4, aveţi taburi care vă pot direcţiona
către alte articole ale aceleiaşi reviste, cele mai noi,
alte numere sau puteţi fi direcţionaţi direct pe pagina revistei.
În partea dreaptă, în caseta “Citing articles” 5 sunteţi anunţaţi
despre articolele care au citat documentul deschis.
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Puteţi partaja 6 articolul prin cele mai solicitate reţele de
socializare şi, în acelaşi timp, îl puteţi transmite prin e-mail.
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