
 

JSTOR là một thư viện kỹ thuật số chia sẻ được thành lập vào năm 1995 tại Hoa Kỳ để giúp các trường đại học và cao 

đẳng thư viện miễn phí không gian trên kệ sách của mình, tiết kiệm chi phí, và cung cấp mức độ lớn hơn truy cập đến nhiều 

nội dung hơn bao giờ hết. Nhằm mục đích giúp các thư viện và các nhà xuất bản học thuật chuyển đổi hoạt động của mình từ 

in ấn đến các hoạt động kỹ thuật số. Mục đích của chúng tôi là mở rộng quyền truy cập vào nội dung học thuật trên toàn thế 

giới và giữ gìn nó cho các thế hệ tương lai.  

Hiện nay JSTOR có khoảng hơn 2.000 tạp chí khoa học với hàng ngàn tài liệu chuyên khảo và các tài liệu khác có liên 

quan đối với giáo dục. Chúng tôi đã số hóa hơn 50 triệu trang và tiếp tục số hóa khoảng 3 triệu trang mỗi năm.  

Các bộ sưu tập tạp chí năm 2016 với 214 đề mục từ 48 nhà xuất bản hàng đầu, 11 danh hiệu mới. Các tiêu đề trải rộng hơn 

20 ngành học, bao gồm các tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực cốt lõi như kinh doanh & kinh tế, giáo dục, lịch sử, và ngôn ngữ & 

văn học.  

JSTOR cung cấp hơn 35.000 ebook từ các nhà xuất bản học thuật nổi tiếng, tích hợp với các tạp chí và các nguồn chính 

trên nền tảng của JSTOR dễ sử dụng. 

Tất cả các chức danh được cung cấp trong kho sách tại JSTOR là độc quyền trong một mô hình không giới hạn người dùng 

DRM-free. Sách trên JSTOR không giới hạn người dùng đồng thời, tải về, in ấn và không cần phải đăng nhập hoặc sử dụng 

phần mềm đặc biệt. 

Các chủ đề chính:

 African Studies  Health Sciences 

 American Studies  History 

 Anthropology  History of Science & Technology 

 Aquatic Sciences  Language & Literature 

 Archaeology  Law 

 Architecture & Architectural History  Library Science 

 Art & Art History  Linguistics 

 Asian Studies  Management & Organizational Behavior 

 Astronomy  Marketing & Advertising 

 Bibliography  Mathematics 

 Biological Sciences  Middle East Studies 

 Botany & Plant Sciences  Music 

 British Studies  Paleontology 

 Business  Performing Arts 

 Chemistry  Philosophy 

 Developmental & Cell Biology  Physics 

 Ecology & Evolutionary Biology  Political Science 

 Economics  Population Studies 

 Education  Psychology 

 Environmental Science  Public Health 

 Film Studies  Religion 

 Finance  Sociology 

 General Science  Statistics 

 Geography  Technology 

 Geology  Transportation Studies 

  Zoology 
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