
 Els resultats es poden guardar, imprimir o enviar 

per correu electrònic, citar o descarregar.  

 Es pot generar la bibliografia in situ o exportar-la a 

un gestor de referències bibliogràfiques com Men-

deley. 

 Si marquem registres concrets, desprès els podem 

visualitzar o desar a l’Àrea personal. 

Menú de descàrrega 

 La llista dels resultats es presenta seguint un ordre 

per rellevància. Podem canviar el tipus d’ordena-

ció (per rellevància, més recents, més antics) i el 

nombre de registres per pàgina ( 20, 50, 100) que 

es visualitzen. 

 Al costat de cada referència hi ha una icona que 

identifica el tipus de document. 

 Principalment veurem com a tipus de document: 

llibre, ressenya, article i tesi doctoral. 

Visualització 

       RESULTATS 
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ABELL 
Guia ràpida 

Per saber-ne més accediu al Servei d’Atenció als 

Usuaris, un servei d’atenció personalitzada les 24 

hores al dia i 7 dies a la semana. 

crai.ub.edu/sau 

Al web del CRAI podeu trobar més informació sobre 

els propers cursos que es duran a terme a la vostra 

biblioteca. 

crai.ub.edu/formacio 

I M P O R T A N T 

Per accedir a aquesta base de dades, així com a la 

resta de recursos electrònics contractats pel CRAI, cal 

activar el SIRE i autenticar-se amb l’identificador UB (el 

mateix que s’utilitza per accedir a la intranet UB). 

Més informació a: 

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-

recursos/acces-recursos-proxy 

Accediu a tots els recursos en suport paper i elec-

trònic del CRAI a través del Cercabib. 

 

cercabib.ub.edu 
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     DESCRIPCIÓ 

Annual Bibliography of English Language and 

Literature (ABELL) 

Base de dades amb bibliografia d’articles, llibres i 

ressenyes, d'interès pels estudis anglesos i en es-

pecial per aquells que necessitin examinar la crítica 

de la producció literària del 1892 al 1962. 

      CONTINGUTS 

Cobertura cronològica: des de 1892, amb una fre-

qüència d'actualització mensual. 

Cobertura temàtica: teatre; poesia; ficció; biografia; 

teoria de la literatura; cinema; cultura tradicional; 

onomàstica; lexicografia; dialectologia, etc. 

      CARACTERÍSTIQUES 

 ABELL és un índex de bibliografia i no conté el text 

complet d’articles i d’altres materials citats. Per 

trobar el text complet feu clic al botó “Consulta’l” 

i fer-hi la cerca al catàleg. 

 

 La llengua predominant dels documents indexats 

és l’anglès. 

 

 Es pot crear un compte personal accedint a l’Àrea 

personal per poder crear d’alertes o guardar les 

cerques, entre altres opcions. 

 

 Ofereix una llista de documents relacionats a 

partir dels documents resultants de la cerca. 

 

 Disposa d’opcions de cerca bàsica, avançada i per 

comandaments. 

 És l’opció de cerca que s’obre per defecte a l’inici-

ar la base de dades. 

 Només cal teclejar els termes de cerca o paraules 

clau per fer la consulta. 

 Per defecte, recuperarà documents amb tots els 

termes introduïts (operador AND). 

 Separar els termes amb OR per buscar qualsevol 

de les paraules introduïdes.  

 Es poden utilitzar "cometes" per buscar per frase 

exacta i l’asterisc per fer truncaments (*). 

       CERCA 

Bàsica 

 El formulari de cerca assistida permet fer cerques 

més precises, limitades a camps concrets o com-

binant diversos camps entre ells: autor, títol, revis-

ta, matèria, etc. 

 Triant el camp de cerca de la casella de la dreta es 

pot entrar a consultar l’índex de camps concrets 

(matèries, publicacions...), des d’on es pot selecci-

onar directament l’entrada per incloure-la a la cer-

ca. 

 Podem combinar els termes dels diferents camps 

amb els operadors booleans AND,OR, NOT. 

Expansió de la cerca Avançada 

 Per ajudar a trobar més resultats, la base de da-

des busca altres variants ortogràfiques, compa-

ratius, superlatius i plurals. 

 Si es deixa aquesta opció seleccionada, en el 

quadre de cerca de la pàgina de resultats es veu-

ran destacats els termes “expandits”. Els termes 

addicionals inclosos en la cerca es mostren en 

un panell a la part inferior del quadre de cerca. 

 Si es vol cercar un terme sense variants es pot  

posar entre “cometes”. 

 

 

 

Límits: Es poden filtrar els resultats per: 

 

 Rangs de dates 

 Títol de publicació 

 Tipus de document 

 Encapçalament de matèria  


