Anton de Kom Universiteit van Suriname
Bibliotheek
✔ Klik op de onderstaande moodle link en log in:
https://student.uvs.edu/login/index.php

✔ Klik op bibliotheek en kies voor de e-resources. Vervolgens gaat u
naar JSTOR

BASIC SEARCH ( eenvoudig zoeken)

✔ Type één of meer woorden vb. informatica in de zoekbalk.
✔ Klik vervolgens op

of enter.

✔ Beoordeel de resultaten (bibliografische informatie van de
zoekresultaten) en maak een selectie

✔ Klik op

om de full text te bezichtigen
✔

✔ Klik op
✔ Save de volledige tekst.
ADVANCED SEARCH (geavanceerd zoeken)

✔ Klik onder de zoekbalk op Advanced search

✔ Type één of meer woorden in de verschillende zoekbalken. Vb.
Education AND Suriname
✔ Duid daarachter eventueel aan welk specifiek veld (Full-Text,
Author, Abstract ) u wilt doorzoeken (All fields)
✔ Maak gebruik van de booleaanse operatoren:
- AND (beide zoektermen moeten voorkomen in een document )
- OR ( 1 van de zoektermen moeten voorkomen in een document)
- NOT ( het uitsluiten van een zoekterm/onderwerp)
✔ Klik op
✔ Vervolgens
klikken
op
en save het
artikel (book
chapter)
BROWSE
(bladeren)

✔
Via het Browse-tabblad bovenaan in de grijze balk kunt u bladeren in de
lijst van items.
U kunt browsen op :
- Subject (onderwerp)
Klik op een onderwerp. Vervolgens kiest u voor een tijdschrift.
U krijgt daarna een overzicht van het archief (all issues). Klik op de
relevante jaargang. Hierna kiest u voor jaar, volume en nummer.
Download het gewenste artikel.
- Title (titel van een tijdschrift/book chapter)
Klik op title. U krijgt een alfabetische overzicht van tijdschriften.
Kies voor de gewenste titel. U krijgt daarna een overzicht van het
archief (all issues). Klik op de relevante jaargang. Hierna kiest u voor
jaar, volume en nummer. Download het gewenste artikel.
- Collections (gebruik dezelfde stappen als bij subject/title).
- Publisher (gebruik dezelfde stappen als bij subject/title).

REFINE RESULTS (filteren)

Aan de linkerzijde van het venster bestaat de mogelijkheid om de zoek
vangst te filteren ( Refine Results) op:
- Academic content
- Primary source content
- Publication date.
Na elke actie klikken op apply.

Voor vragen met betrekking tot het zoeken in de Jstor mag u
gerust contact maken via de diverse communicatiekanalen:
● WhatsApp : +597-8629789
● E-mail: uitleen.adekbib@uvs.edu / info.adekbib@uvs.edu
● UB website: http://ub.uvs.edu (Ask a librarian)

