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      IMPORTACIÓ DE REGISTRES A REFWORKS 

www.bib.ub.edu 

Accediu a les bases de dades i recursos electrònics del CRAI a  
través del ReCercador: 
http://recercador.ub.edu 

Al Campus Virtual trobareu informació sobre els propers cursos 
que es duran a terme a la vostra biblioteca: 
http://campusvirtual.ub.edu 

Per saber-ne més, accediu a  Pregunteu al bibliotecari,  un servei  
d’atenció personalitzada les 24 hores del dia i 7 dies a la setmana:  
http://www.bib.ub.edu/serveis/pab/ 
 

 

PANTALLA DE RESULTATS 

Zentralblatt MATH 

Guia ràpida 

© CRAI UB, Octubre 2010 

A la pantalla de resultats, recuperareu les dades següents 
per a cada registre: 
— Autor 
— Títol 
— Llengua 
— Recurs: títol, volum, número, pàgines, any 
— Codis MSC 2010 
— Nom del revisor 
 
Si entreu dins del registre, a més de les dades anteriors, 
també trobareu: 
— Resum 
— Codis MSC 2010 amb matèries 
— Paraules clau 
 

Des de   podeu veure els registres 
seleccionats. 

Tant el botó  com  enllacen el 
registre, sempre que sigui possible, amb el text complet.     

Si voleu importar alguna referència que us interessi al 
gestor bibliogràfic RefWorks, el procediment a seguir és 
el següent: 
 
1) Des de Zentralblatt MATH: 
— Seleccioneu el format BibTeX. 
— Copieu el text, enganxeu-lo al bloc de notes i deseu-lo 
com a .txt. 
 
2) Des de RefWorks: 
— Seleccioneu  Referencias > Importar. 
— Seleccioneu BibTeX a Filtro de Importación / Fuente de 
Datos. 
— Seleccioneu Zentralblatt MATH (BibTeX format) de la 
base de dades del menú. 
— Seleccioneu Importar Referencias a i indiqueu la 
carpeta on voleu desar les referències importades. 
— Seleccioneu el nom de l’arxiu a Importar Datos del 
siguiente Archivo de Texto. 
— Cliqueu Importar. 
 



      TITOL 
 

Zentralblatt MATH és una base de dades de l’àmbit de les 
matemàtiques, que cobreix des de 1868 fins a l’actualitat i 
que integra la base de dades Jahrbuch. És de pagament 
però està subscrita per la Biblioteca de la Universitat de 
Barcelona. Hi podeu accedir a través de l’enllaç següent: 
http://www.zentralblatt-math.org/NEW/zmath/ 
 
Buida diferents tipologies de documents: articles, llibres, 
CD-ROM, DVD, pàgines web i altres materials publicats, així 
com les tesis que rep. 
 
La produeix la FIZ Karlsruhe a Berlín en col·laboració amb 
acadèmies i instituts europeus de matemàtica. 
 
Referencia més de tres milions de registres procedents de 
prop de 3.500 revistes i 1.100 sèries. Més de 6.000 revisors 
especialistes avaluen els articles que buida. Cada any s’hi 
afegeixen uns 120.000 registres nous, la majoria 
classificats d’acord amb la Mathematics Subject 
Classification (MSC). S’actualitza diàriament. 
 
En els resultats de la cerca mostra directament els símbols 
matemàtics i les fórmules. També permet obtenir per a 
cada resultat el codi font de TeX. 

Des d’Advanced Search, a més dels 5 camps 
predeterminats de la cerca bàsica, podeu seleccionar 6 
camps  més a triar entre els següents: 
 
— Anywhere: qualsevol terme indexat 
— Author/Editor: autors, editors i autors de les referències 
— Title: títol original i traduït 
— Source: dades i títol de la revista o sèrie (volum, número, 
pàgines, editorial) 
— Classification: codi de la Mathematics Subject 
Classification (MSC). El símbol * davant d’un codi de MSC 
significa que és la classificació primària 
— Abstract/Review: resum/revisió 
— Language: llengua 
— Keyword: termes no controlats 
— Reviewer: revisor 
— Citation: cites 
— Journal/Serial: revista/sèrie 
— Publisher: editor 
 
Podeu restringir la cerca per data a Year i també per tipus 
de document: Journal (article de revista), Book (llibre) i 
Article (article/capítol de llibre). 
 
Per connectar els termes de cerca podeu fer servir els 
operadors booleans and, or i not. La cerca de termes 
connectats amb and conté tots els termes de la cerca. La 
cerca de termes connectats amb or recupera els documents 
que continguin qualsevol dels termes. La cerca de termes 
connectats amb not exclou de la cerca els documents que 
continguin el terme especificat. 
 
Els termes de cerca es poden truncar només per la dreta 
posant el símbol * al final del terme de cerca. Per exemple: 
mathematic* recupera mathematics i mathematical. 
 
Podeu consultar les cerques en el quadre History, que 
apareix al costat dret de la pantalla. 

Des d’Author Database accediu a una base de dades 
d’autors que busca l’autor entre les seves diferents entitats. 
Aquestes entitats es lliguen amb el document. Els autors 
s’identifiquen individualment amb les seves publicacions i 
amb una llista de variacions del seu nom. 
 
Els noms s’han d’introduir de la manera següent: cognom, 
primer nom, segon nom o inicial (separats per comes). 
Podeu fer servir el símbol * per truncar el terme de cerca.  
 
Per exemple: Nash, j* recupera: 
— Monsour, Nash J. 
— Nash, J. A. 
— Nash, J. Greg 
— Nash, John C. M. 
— Nash, John F. jun. 
— Nash, John P. 
— Nash, Jonathan M. 

Bàsica 

      CONTINGUTS 

      CERCA 

Índex d’autors 

Índex de revistes 

Des de Journal Database podeu consultar les revistes i 
sèries que buida la base de dades. 
 
Podeu cercar per títol de la sèrie o revista, abreviatura de 
títol, ISSN i/o editor. 
 
En els resultats de la cerca trobareu les informacions que es 
detallen a continuació: 
— Informació bibliogràfica de les revistes i/o sèries:  

- Títol 
- ISSN 
- Editor 
- Lloc web del títol 

— El nombre total de registres enllaçat amb la llista de 
resultats ordenats cronològicament, de més recent a més 
antic. 
 

 

      AJUDA I FORMACIÓ 

La base de dades disposa d’una ajuda en anglès. La 
trobareu a:  
http://www.zentralblatt-math.org/zbmath/help/search/ 

Des de Simple Search hi ha 5 camps predeterminats:  
— Anywhere: qualsevol terme indexat 
— Author: autors, editors i autors de les referències 
— Title: títol original i traduït 
— Source: dades i títol de la revista o sèrie (volum, número, 
pàgines, editorial) 
— Year: any de publicació 

 

Avançada 


