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1 Què és el LISA 

 

El LISA és una base de dades especialitzada en biblioteconomia i documentació que tracta 

diferents matèries del món de la informació i la documentació: 

 

Biblioteques i arxius  Biblioteconomia 

Gestió de la informació  Gestió de les biblioteques 

Gestió del coneixement  Recuperació en línia de la informació 

Tecnologia d’Internet  Tecnologia de la informació 

Tecnologia de les biblioteques Ús i usuaris de les biblioteques 

 

Conté índexs i resums de més de 440 revistes, més de 45 països, en 20 idiomes diferents.  

 

S’actualitza mensualment amb més de 1.000 registres per actualització.  

 

Llista dels títols de les revistes indexades 
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2 Accés » crai.ub.edu 

http://crai.ub.edu/


2 Accés 



2 Accés 

Per accedir al LISA cal identificar-se amb un codi de quatre 

xifres (vegeu Com accedir als recursos electrònics de la UB). 

Una vegada dins de la plataforma: 

 

 Es busca directament a la base de dades. Els resultats es poden exportar, enviar 

per correu, imprimir i citar, així com crear alertes o RSS de les cerques 

realitzades.  

 La base de dades només memoritza les cerques de manera temporal. Per guardar 

i gestionar les cerques s’ha de crear un compte a la base de dades. 

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


3 Àrea personal  



4 Cerca  

a la base de dades 

4.1 Cerca bàsica 

La cerca bàsica busca a tot el document i, 

si s’introdueix més d’un terme, l’interpreta 

com a AND. Permet cercar per frase exacta 

fent servir les cometes. 

 

Es poden limitar els resultats de la cerca a 

textos avaluats per experts en la matèria, 

amb l’opció Evaluado por expertos. 

 

El desplegable de compleció automàtica 

suggereix cerques satisfactòries d’altres 

usuaris. 

 

Vegeu Consejos de búsqueda per a més 

informació. 
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4 Cerca a la base de dades 

4.2 Cerca avançada 

La cerca avançada permet especificar el 

camp on es busca: autor, matèria, títol de la 

publicació, etc. 

 

Permet limitar per data, tipus de document, 

tipus de font, idioma, i ordenar els resultats 

que s’obtenen. 

 

Permet cercar en més d’un camp combinant 

les expressions de cerca amb operadors 

booleans. 







4 Cerca a la base de dades 

La cerca es pot refinar utilitzant els criteris que es troben a la part dreta de 

la pantalla: 

  

 Articles avaluats per experts 

 Tipus de font (revistes científiques, ponències i actes, etc.) 

 Data de publicació o dates específiques 

 Títol de la publicació  

 Tipus de document (articles de revista, documents electrònics, etc.) 

 Matèria (llista de les matèries dels documents recuperats) 

 Classificació 

 Idioma 

 

Els resultats es poden ordenar per rellevància o data. 

4.3 Refinament de la cerca 



5 Eines d’ajuda 

5.1 Tesaurus 

Cerca al tesaurus des de l’opció 

de cerca avançada. 

5.2 Cerques relacionades (matèries suggerides) 

Quadre on es mostren altres expressions de cerca formades per descriptors acceptats per la base de 

dades i relacionats amb els termes de cerca que s’han utilitzat.  



5 Eines d’ajuda 

5.3 Consells de cerca 

El quadre Consejos de búsqueda permet 

accedir a l’ajuda per fer les cerques. Aquesta 

informació està estructurada en apartats 

temàtics. 
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6 Gestió  

de la informació  

recuperada 

Els resultats de la cerca es 

poden guardar a l’àrea 

personal, enviar per correu, 

exportar, etc. 

 

També es pot guardar la 

cerca o crear una alerta. 



6 Gestió de la informació recuperada 

A la llista de resultats hi trobem: 

 

 Un enllaç que redirecciona al text complet del document (HTML o PDF) si està disponible i 

l’opció Consulta’l, que enllaça al Recercador de la UB.  

 

 Una icona que identifica la tipologia documental de la informació recuperada (revistes generals, 

revistes científiques, articles, tesis, etc.). 



6 Gestió de la informació recuperada 

Als registres bibliogràfics 

hi ha diverses opcions: 

enviar-los per correu, 

imprimir-los, citar-los, 

exportar-los o guardar-

los a l’àrea personal. 
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