RESULTATS

Descàrrega
Podem marcar els registres que ens interessin de la
llista de resultats.
Els registres marcats es recuperen a: Marked list

Accediu a tots els recursos en suport paper i electrònic del CRAI a través del Cercabib.

cercabib.ub.edu

Des de la Marked list es pot:

ABELL

 Enviar per correu electrònic

Guia ràpida

 Imprimir
 Descarregar

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 setmana.

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

IMPORTANT
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/accesrecursos/acces-recursos-proxy

© CRAI, curs 2018-19

DESCRIPCIÓ
La base de dades ABELL (Annual Bibliography of
English Language and Literature) està considerada com la bibliografia més important en l’àrea d’estudis anglesos.
Cobreix referències de monografies, tesis doctorals,
articles, edicions crítiques d’obres literàries, ressenyes de llibres i col·leccions d’assaigs publicats arreu del món sobre la llengua i la literatura anglesa.
Es publica anualment en paper, mentre que l’actualització via web és mensual.

CERCA
Opcions de cerca
Consultable via web, la interfície de cerca permet la
recerca per: Paraula clau / Paraules clau del títol |
Matèria | Autor | Publicació / Revista | ISBN/ISSN.
Es poden limitar els resultats per any o rangs d’anys
de publicació o per tipologia del document (articles,
llibres o ressenyes).
Per limitar l'abast de la cerca es poden entrar diferents termes i formar-hi conjunts de paraules amb
els següents operadors:
 Booleans: AND, OR, NOT

Exemples:
CONTINGUTS
Inclou informació publicada a partir de l’any 1920
arreu del món, amb material únic que no es troba
en altres fonts d’informació, complementant-se amb
l’altra gran base de dades d’estudis filològics, la
MLA International Bibliography.
 Llengua anglesa: sintaxi, fonologia, lexicologia,
semàntica, estilística i dialectologia.
 Literatura anglesa: poesia, prosa, ficció, cinema,
biografia, escriptura de viatges, teoria literària i
estudis d’autors individuals.
 Bibliografia: manuscrits, estudis textuals i història de l’edició.
 Cultura tradicional del món de parla anglesa.

letters AND history
Saturday OR Enduring
Mcewan NOT Atonement

 De proximitat (NEAR, FBY (Followed BY)):
Exemples:
love NEAR.5 god
women FBY writers

També es pot usar el truncament en els termes
de cerca:
L’asterisc (*) representa un o més caràcters.
creat*
Recuperarà registres amb els termes: creature, creation, create, etc.
made in he*
Recuperarà registres amb les frases :
made in heaven, made in hell, etc.
L’interrogant (?) representa un únic caràcter.
wom?n
Recuperarà registres amb els termes:
woman or women.
RESULTATS
Visualització
La llista de resultats apareix ordenada per ordre cronològic descendent.

Si el resultat no el trobem pertinent, podem
refer la cerca o modificar-la :
MODIFY SEARCH | NEW SEARCH
També podem consultar l’històric de cerques
a: SEARCH HISTORY

Podem marcar els registres que ens interessin
i recuperar la llista anant a: MARKED LIST
Amb el botó consulta’l (enllaç FTF), que apareix al final de cada registre bibliogràfic, sabrem si tenim el document al nostre catàleg i si
tenim accés a la versió en línia.

