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 Contingut Accés 

 Cerca BÀSICA (per paraula clau): 

 
Opcions per a limitar la cerca 
*Cercar únicament registres de text 
*Buscar en una publicació concreta (Títol de la publicació): 

 Per any o període d’anys   
*Per tipus de publicació: 

 publicacions periòdiques (revistes, publicacions acadèmiques, etc.),  
 diaris,  
 llibres,  
 monografies. 

Opcions per ampliar la cerca (marcat per defecte) 
*Cercar també amb les paraules relacionades (marcada per defecte): Per exemple si busquem “teatre 
republica” ens indica que s’inclou termes com “theatre republican”, “theatre republic”, etc.  
*Cercar dins el text complet dels articles. 
*Afegir l’operador booleà AND als termes de cerca: Per exemple si busquem “teatre” AND “republica”, ens 
apareixeran com a resultats aquells documents on hi constin els dos termes de cerca. 

Consulta 

La base de dades International Bibliography of Theatre & Dance (IBTD), 
en la versió a text complet, conté al voltant d’uns 60.000 articles, de 
publicacions periòdiques (revistes, publicacions acadèmiques, etc.), 
diaris, llibres i monografies amb resum; més de 100 publicacions i 
també més de 100 llibres i monografies a text complet, de 126 països. 

Exclusivament des d’ordinadors 
de l’Institut del Teatre,  des de 
l’apartat del web del mae 
Recursos/ITBD o mitjançant 
l’adreça 
http://search.ebscohost.com    
*Cal especificar la base de dades sobre 
la qual farem la consulta, en aquest cas: 
IBTD. 
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Consulta 
 Cerca per ÍNDEXS d’autor, matèria, idioma de la publicació, geogràfic, etc.: 

Podeu fer la cerca sobre una temàtica, però també sobre una persona, entitat, tipus de document, lloc 
geogràfic, espai temporal, ISSN, ISBN, etc. 
 

     
 

 Cerca AVANÇADA (per camps): 
Podeu especificar el/s camp/s de la consulta i també podeu combinar termes de cerca amb els diversos 
operadors (AND, OR, NOT). 

Resultats de la consulta

 
El resultat de la cerca es visualitza en forma de 
llistes que es poden ordenar per criteris a 
escollir entre (data, recurs, autor i rellevància). 
 
En el cas de tenir el text complet, es pot: 
* guardar-ne una còpia, 
 
* imprimir 
* enviar per correu electrònic, 
 
* ó traduir (només si es troba en format .html).

Nota informativa que la publicació que hem 
trobat la tenim “Disponible en versió paper” a 
la Biblioteca. 
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