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•

Alexander Street Press
•

elaborado por editores especializados em torno
de um assunto específico ou disciplina.

Alexander Street, L.L.C. foi fundada em maio de
2000, com o objetivo de publicar grandes coleções

•

digitais de excepcional qualidade nas ciências
humanas e sociais.
•

Todo o seu conteúdo é cuidadosamente

Fornece formas únicas de pesquisa, visualização,
exploração e análise do material.

•

A Alexander Street Press publica mais de 80

Facilita contribuições de estudiosos e
bibliotecários.

coleções totalizando milhões de páginas, faixas de
áudio, vídeos, imagens e listas de reprodução.
Concentram-se em construir as melhores coleções

Classical Music
•

nas áreas de - literatura; música; História das

Uma plataforma que reúne coleções de música
clássicas e disponibiliza seus conteúdos através

mulheres; História dos negros; Aconselhamento

do serviço de streaming.

psicológico e terapia; História social e cultural;
Drama, medicina, teatro, cinema e artes cênicas;
religião; sociologia; E outras áreas emergentes.

•

Conta com um repertório de mais de 766.000
faixas e está crescendo mensalmente, com as
novas gravações que são adicionadas.
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PÁGINA INICIAL
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A página inicial é dividida em três partes:
3
1. Navegação por tipo de conteúdo
2. Área de pesquisa básica e pesquisa avançada
3. Área de destaque de compositores
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PESQUISA AVANÇADA
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1. Caixas de pesquisa por: Termo, coleção entre outras
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NAVEGANDO NO CONTEÚDO

1
A página do conteúdo é dividida em cinco partes:

1. Faixa musical e ferramentas de navegação/edição
2. Informação sobre a gravação

TREINAMENTO@DOTLIB.COM

1

2

3

4
5

3. Área de navegação entre faixas musicais
4. Barra de ferramentas de citação e compartilhamento
5. Itens relacionados
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•

SOBRE A DOTLIB

A Dot.Lib é uma empresa brasileira dedicada à disseminação da informação
científica através do fornecimento de acesso online a livros digitais, periódicos
eletrônicos e bases de dados nas mais diversas áreas do conhecimento.

Site Institucional
www.dotlib.com.br
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TREINAMENTO@DOTLIB.COM

Dotlib TV, um canal repleto de vídeos de conteúdos, tutorias e ferramentas que
cobrem as mais diversas áreas de conhecimento. Acesse essas e outras
informações, aqui, no nosso canal.

Dot.Lib TV (Canal Youtube)
youtube.com/c/dotlibtv
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