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HOME PAGE 

1. Login / Contact / Ajutor

2. Meniu orizontal

 Search – căutare avansată. Din tabul Search  Search History se poate 

vizualiza istoricul căutărilor pentru contul dumneavoastră.
 Browse – răsfoire a revistelor în funcţie de titlu sau disciplină
 My Tools – Cont personal cu ajutorul căruia se pot salva alerte, reviste

preferate, citări, căutări, etc.
 Information & Services – informaţii destinate bibliotecarilor, utilizatorilor

individuali, autorilor sau companiilor.
3. Căutare simpla

4. Meniu vertical

5. Link-uri utile:

 Căutare avansată/ Răsfoire în funcţie de disciplină
 Mai multe produse Sage (Cărţi, Manuale, etc.)

 Informaţii privind publicarea de tip Open Access

 Resurse utile

6. Noutăţi

7. Reclame şi noutăţi Sage
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CĂUTAREA AVANSATĂ 

1. Câmp de căutare – căutarea avansată permite combinarea cuvintelor cheie folosind

operatorii logici SI , ORI, SAU (AND, OR, NOT). Căutarea articolelor se poate efectua

dupa cuvinte cheie, DOI, autor, titlu, numărul unei reviste, etc.
2. Butoane pentru rularea căutării sau resetarea formularului de căutare.
3. Câmpuri pentru căutare specifică: prin selectarea acestor câmpuri, rezultatele pot fi

restrânse doar la articole din anumite reviste preferate, doar revistele la care există

acces full-text, doar revistele aparţinând unei discipline, etc.
4. Funcţie de selectare a intervalului de timp.

5. Ordonare în funcţie de relevanţă sau dată.
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LISTA DE REZULTATE 

1. Journal Title Results – afişarea titlurilor de reviste care conţin cuvântul căutat.

2. Titlu si date bibliografice

3. Butoane: Abstract, Full Text, Full Text(PDF), Referinţe

4. Caseta de selectare a modalităţii de afişare a rezultatelor sau sortarea lor.

5. Salvarea căutării / Download al citărilor în contul personal.

6. Salvarea/ Vizualizarea citărilor. Pentru a folosi această funcţie este necesară bifarea

căsuţelor „Check Item” din faţa articolelor de interes. Listele de citări rezultate pot fi

printate, trimise prin email sau puteţi descărca pe calculatorul personal.

Contact: 

Romania: 

documentare@infocercetare.ro 
[+4] 021 210 20 96 
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Website contact: 

http://online.sagepub.com/feedback 

mailto:documentare@infocercetare.ro



