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Bases de dades
Filologia Clàssica
THESAURUS LINGUAE GRAECAE - TLG
Corpus digital de textos literaris escrits en grec des d'Homer (8 aC) fins a la
caiguda de Bizanci l'any 1453. L'objectiu final del projecte és crear una
biblioteca digital completa de la literatura grega des de l'antiguitat fins a
l'època actual.
En l'actual plataforma de consulta d'aquest recurs, a més de la
identificació UB també cal registrar-se i entrar-hi per accedir al Corpus
complet.

LIBRARY OF LATIN TEXTS

ANNÉE PHILOLOGIQUE

Textos des del començament de la
literatura llatina fins als textos del Concili
Vaticà II (1962-1965), extrets de la sèrie
Corpus Christianorum i de moltes altres
edicions destacades.

Bibliografia relacionada amb la
Cultura Grecollatina (llengua,
literatura, història, epigrafia,
numismàtica, etc.) i els primers
autors cristians.

PATROLOGIA LATINA
Col·lecció de literatura teològica cristiana. Comprèn 1000 anys d’escrits llatins de
teologia, filosofia, literatura i història que tenen a veure amb l’àmbit cultural
europeu. La sèrie llatina cobreix els Pares Llatins des de Tertul·lià (200 d.C.) fins el
Papa Innocenci III (1216). Inclou glossari, notes i accés al document complet.

THESAURUS LINGUAE
LATINAE - TLL

DATABASE OF LATIN
DICTIONARIES

Aquest recurs enciclopèdic està basat
en el prestigiós diccionari en paper del
mateix nom. El TLL, que abasta des del
període clàssic fins el 600 A.D., està
considerat com el major i més detallat
diccionari llatí del món.

Base de dades de diccionaris
llatins amb enllaços a la Library
of Latin Texts. Conté diccionaris
per a traduccions, diccionaris
etimològics i diccionaris
històrics.
CRAI.UB.EDU
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MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY

publicacions
internacionals
filologia

Literatura, teoria i crítica literària; llengües i lingüística:
estudi de llengües de qualsevol període històric, incloent-hi
història i teoria lingüística, lingüística comparada,
semàntica, estilística, sintaxi i traducció; ensenyament de
llengües, literatura, retòrica i composició. També inclou:
folklore (literatura popular, música, art, creences i rituals),
arts escèniques (cinema, ràdio, televisió i teatre) i història de
l’ impremta i l’edició.

INDEX ISLAMICUS

estudis àrabs

Base de dades sobre el món islàmic: articles actes
de congressos, monografies, ressenyes de llibres,
etc.

ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM - EI3

estudis àrabs

La 3a ed. de l'enciclopèdia de referència d'estudis
acadèmics sobre cultura i civilització islàmica.

RAMBI

estudis jueus

És una bibliografia selectiva d'articles acadèmics que
abasta tots els àmbits dels estudis jueus, així com l'estudi
d'Eretz Israel i l'Estat d'Israel.
CRAI.UB.EDU

Bases de dades
Filologia -Humanitats
MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY

internacional

Bibliografia acadèmica sobre literatura, teoria i crítica
literària; llengües i lingüística: estudi de llengües de
qualsevol període històric, incloent-hi història i teoria
lingüística, lingüística comparada, semàntica, estilística,
sintaxi i traducció; ensenyament de llengües, literatura,
retòrica i composició. També inclou: folklore (literatura
popular, música, art, creences i rituals), arts escèniques
(cinema, ràdio, televisió i teatre) i història de l’ impremta i
l’edició.
revistes
nacionals

ÍNDICES CSIC
Portal bibliogràfic que recull informació publicada en revistes
especialitzades espanyoles. Substitueix les anteriors bases de
dades del CSIC. La consulta és lliure, però ofereix més
prestacions si s'hi accedeix amb la identificació UB.

ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX
(AHCI) - WEB OF SCIENCE

publicacions
internacionals
citacions

Base de dades bibliogràfica i bibliomètrica d'arts i humanitats.
Conté referències d'articles de revistes de qualitat a nivell
internacional. Informa de les citacions i inclou indicacions sobre
l'accés obert als documents.

CRAI.UB.EDU

Bases de dades
Lingüística
LLBA- LINGUISTICS & LANGUAGE
BEHAVIOR ABSTRACTS
LLBA conté bibliografia i resums de publicacions internacionals
de lingüística i disciplines afins. Abasta tots els aspectes de
l’estudi del llenguatge, com la fonètica, fonologia, morfologia,
sintaxi i semàntica

SOCIAL SCIENCE PREMIUM
COLLECTION
Cobreix bibliografia internacional en ciències socials, incloent-hi
lingüística (Linguistics Collection), educació, política, sociologia,
antropologia, educació... Proporciona resums i cobertura de text
complet d’articles de revistes, llibres, capítols de llibres, tesis i
molt més.

PSYCINFO
Base de dades especialitzada en psicologia i disciplines
relacionades: psiquatria, educació, lingüística, etc. Conté
referències bibliogràfiques i resums. S’actualitza setmanalment.

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX
(WEB OF SCIENCE)
Base de dades bibliogràfica i de citacions. Indexa publicacions
acadèmiques de ciències socials (incloent-hi la lingüística)
publicades arreu del món. Informa de les citacions i inclou
indicacions sobre l'accés obert als documents.
CRAI.UB.EDU

BASES DE DADES
Portals acadèmics i de revistes
JSTOR

PROJECT MUSE

Portal de revistes electròniques
i llibres d'humanitats i ciències
socials d'editorials acadèmiques
de prestigi.

Proporciona accés a
publicacions acadèmiques
d'humanitats, ciències i ciències
socials. Una part del seu fons de
llibres és d'accés obert.

PERIODICALS INDEX
ONLINE

PERIODICALS
ARCHIVE ONLINE

Arxiu retrospectiu de revistes
científiques digitalitzades, que
dóna accés al text complet a
publicacions de l'àmbit de les
humanitats i les ciències socials.

Índex d'articles d'arts, humanitats i
ciències socials publicats al llarg de més
de 300 anys. Les revistes indexades
abasten més de 37 àrees temàtiques en
múltiples idiomes.

ARCA

RACO

Repositori de revistes científiques
culturals i erudites catalanes en
accés obert.

Arxiu digital de revistes catalanes
antigues que han estat representatives
dins la cultura i la societat catalana.

DIALNET PLUS

Base de dades de continguts acadèmics en llengües iberoamericanes:
revistes, articles monografies col·lectives, llibres, actes de congressos,
ressenyes, tesis, etc.
CRAI.UB.EDU

BASES DE DADES
Cercadors acadèmics generals i de citacions
WEB OF SCIENCE

Plataforma d'informació científica i índex de citacions d'abast
internacional i multidisciplinari. Dona accés a un conjunt de bases de
dades especialitzades (AHCI, SSCI, SCI, JCR...) amb informació de
publicacions internacionals de qualitat. Inclou indicacions sobre l'accés
obert als documents.

SCOPUS

Base de dades de bibliografia acadèmica de totes les disciplines que
compta amb eines bibliomètriques i altmètriques.
Mitjançant el registre a la plataforma es poden crear alertes de cerca,
de citacions de documents i d'autor entre altres serveis afegits.
GOOGLE SCHOLAR

Cercador de publicacions acadèmiques que inclou informació sobre
les citacions i facilita l'accés als documents.
Permet crear perfils d'autor, alertes de noves publicacions i desar
referències a la biblioteca personal de l'usuari a la plataforma.
MICROSOFT ACADEMIC

El cercador de Microsoft utilitza funcions de cerca semàntica i altres
tècniques per trobar informació rellevant sobre un tema. Es pot filtrar
per institucions, àrea temàtica, autors, etc. Dona informació de citacions
i accés al text complet si el troba disponible.
CRAI.UB.EDU

BASES DE DADES
Cercadors acadèmics generals i de citacions
DIMENSIONS

Plataforma de cerca que cobreix
una àmplia gamma de documents
acadèmics. Disposa d'una versió
gratuïta amb accés a una gran
quantitat d'articles amb
informació de citacions i
altmètriques.

1FINDR

Cercador de publicacions
acadèmiques que en la seva
versió gratuïta dona accés a
milions d'articles en accés obert.
Amb dades mètriques dels
articles (altmètriques).

CORE

BASE

Un dels motors de cerca acadèmics
més grans del món.
Una gran part dels textos indexats
són d'accés obert, provinents de
revistes, repositoris digitals, etc.

Base de dades que recopila la
producció científica disponible
d'accés obert de repositoris i
revistes de tot el món.

SEMANTIC SCHOLAR

Motor de cerca acadèmic de nova generació que analitza les publicacions
utilitzant tècniques d'aprenentatge automàtic. Detecta les citacions més
influents de cada publicació, les publicacions més populars, extrau paraules
clau i dona dades d'impacte dels autors, entre altres funcions. De moment
no indexa totes les disciplines.

CRAI.UB.EDU

Enllaços web
Recull de recursos temàtics a Internet
organitzats pels diferents ensenyaments
de filologia.

RECURSOS INTERNET - FILOLOGIA CLÀSSICA

RECURSOS INTERNET - EST. ÀRABS I HEBREUS

CRAI.UB.EDU

