COMO ACESSAR A BIBLIOTECA DIGITAL ARTSTOR
Como acessar?
Para acessar a Biblioteca Digital ARTstor em sua instituição, visite
artstor.org e clique no link “Enter Here” no canto superior direito.
Depois de acessar, você pode localizar e visualizar imagens e
dados relacionados, assim como registrar-se para abrir uma
conta do usuário gratuita. Sua conta permite-lhe acessar a
Biblioteca Digital a partir de qualquer lugar, fazer download de
imagens, criar e compartilhar pastas de imagens e muito mais.

Como posso fazer buscas na Biblioteca Digital ARTstor?
Para fazer uma busca com palavras-chave, basta digitar seus
termos na caixa de busca. Alguns resultados podem ser depurados por classificação (meio), período ou geografia utilizando uma
busca com filtros. A busca avançada permite escolher parâmetros para sua busca, inclusive palavras-chave, data, geografia e
classificação.

Posso fazer download de imagens da ARTstor?
Usuários registrados podem fazer download de imagens
individuais da Biblioteca Digital ARTstor em arquivos em alta
resolução (.jpg) ou grupos de imagens para exportação como
arquivos de apresentação PowerPoint (.pptx).

Posso acessar a Biblioteca Digital ARTstor
em aparelhos móveis?
Usuários registrados e usuários que estão no campus podem
acessar a Biblioteca Digital ARTstor em aparelhos com Apple iOS
e Android. Usuários de iPad, iPhone e iPod simplesmente visitam
library.artstor.org; usuários de Android devem acessar artstor.org

em seus aparelhos, clicar no botão “Enter here” e, em seguida,
instalar o aplicativo gratuito, ou acessar play.google.com e
procurar “artstor”. O ARTstor Mobile permite fazer buscas,
navegar e visualizar grupos de imagens criados anteriormente e
estudar utilizando o recurso Flashcard.

O que posso fazer com as imagens?
As imagens da ARTstor só podem ser utilizadas para fins
educacionais e acadêmicos não comerciais, como ensino e
pesquisa em sua instituição. A ARTstor não detém os direitos
autorais de nenhuma imagem da Biblioteca Digital ARTstor e
não pode autorizar o uso de imagens em publicações, materiais
promocionais ou exposições; informações sobre o titular dos
direitos de uma imagem estão incluídas nos dados fornecidos
para a imagem na Biblioteca Digital ARTstor.
Imagens com autorização para publicações qualificadas estão
disponíveis por meio do programa Images for Academic
Publishing (IAP) da Biblioteca Digital ARTstor. Para obter mais
informações sobre o IAP, visite artstor.org/iap.

Dicas para buscas
Você pode fazer buscas com várias palavras ou frases exatas
colocando os termos da busca entre aspas. Use termos no
singular em vez de plural (“plano”, em vez de “planos”) para obter
mais resultados. Você também pode usar coringas para ampliar
sua busca; visite help.artstor.org para obter mais detalhes.

COMPATIBILIDADE DO SISTEMA
Plataforma

Sistema operacional

Navegador

PC

Windows XP
Windows Vista
Windows 7

Microsoft IE 7.0+
Firefox 4.0+
Safari 5.0+
Chrome

Macintosh

OS 10.5 (Leopard)
OS 10.6 (Snow Leopard)
OS 10.7 (Lion)
OS 10.8 (Mountain Lion)

Firefox 4.0+
Safari 5.0+
Chrome

iPhone, iPod, iPad

2.2.1+

Safari 4+

Android

2.3, 3.0, 4.0, 4.1

PROBLEMAS AO ACESSAR A BIBLIOTECA DIGITAL
Por que não consigo acessar?
O acesso à Biblioteca Digital ARTstor está disponível apenas
para usuários afiliados à instituição assinante. Para acessar a
ARTstor pela primeira vez, utilize um computador conectado à
rede de uma instituição assinante ou por meio de um servidor
proxy, quando disponível. Você pode fazer o login na ARTstor
remotamente, a partir de qualquer lugar, por um período de até
120 dias, com a conta de um usuário registrado na ARTstor, criada
em sua instituição participante (exceto bibliotecas públicas).

Por que não consigo acessar a ARTstor com a conta de
um usuário registrado?
Usuários que se registram para uma conta podem acessar a
Biblioteca Digital ARTstor a partir de qualquer lugar durante um
período de até 120 dias. Após esse período, você tem de acessar
a conta na instituição associada para renovar a conta por mais
120 dias.

Por que não posso abrir uma imagem no visualizador?
Para ver uma imagem em uma janela maior, clique duas vezes
na respectiva miniatura. Se a imagem não for apresentada em
uma janela maior, verifique se as janelas pop-up da ARTstor
estão autorizadas e se a versão mais recente do Flash Player
está instalada em seu computador. Para consultar dicas e mais
informações de resolução de problemas, visite help.artstor.org.

Por que não posso fazer download de uma imagem no
visualizador?
Se tiver dificuldades para fazer download de imagens da
Biblioteca Digital ARTstor, verifique se a versão mais recente
do Java (java.com/pt) está instalada em seu computador. Para
consultar dicas de resolução de problemas e outras informações
sobre a ARTstor, visite help.artstor.org.
Ideias pedagógicas e notícias estão disponíveis em
artstor.org/blog
Assista a vídeos instrutivos simples em youtube.com/artstor
Need help? Contact us
userservices@artstor.org
888.278.0079 (toll-free USA and Canada)
+1 212.500.2400

151 East 61st Street
New York, NY 10065
United States

Legendas da capa: James Conlon | Dogon Dance of the masks (2008) | Sangha (Dogon Region), Mali | The
al-Kaf Mosque, exterior, detail, • Tarim, the Hadramaut Valley, Yemen • © James Conlon | William Wade Ellis
| Blue-crowned Lorry, 1778 | Cook’s Voyages to the South Seas | Natural History Museum, London | Possibly
Jean-Philippe Worth; Possibly Jean-Charles Worth, (Couture House; Designer) • Dress, Evening, 1910-1914 • The
Metropolitan Museum of Art • Image and original data from the Brooklyn Museum • Image © The Metropolitan
Museum of Art | Valentine, James, Ely Cathedral. Roof of Lantern Tower, interior, detail, Europe: United Kingdom;
Ely | Richard Serra | Betwixt the Torus and the Sphere, 2001| Image © 2005 Richard Serra / Artists Rights Society
(ARS), New York | Monastery of Batalha | late 14th century | Batalha, Portugal | Sites and Photos | Chinese | Red
Camellia, Ming Dynasty (1368 - 1644) | Ink and colors on silk, mounted as an album leaf; 10 1/8 x 10 1/8 inches
| Purchased with Museum funds from the Simkhovitch Collection (1929-40-1) | Philadelphia Museum of Art

UMA BIBLIOTECA DE IMAGENS PARA AS ARTES E CIÊNCIAS

Guia Rápido

