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Contingut

Accés

L’Hemeroteca Digital és una base de dades que recull les
notícies de la premsa diària relacionades amb les arts
escèniques i publicades en els següent diaris: El 9 Nou, ABC,
Avui, Diari de Girona, Diari de Sabadell, Diari de Tarragona, Diari
de Terrassa, La Mañana, El Mundo, El País, El Periódico de
Catalunya, El Punt, Regió 7, El Segre, La Vanguardia
És un recurs que s’actualitza diàriament i el seu abast cronològic
data des del gener del 2004.
És la hemeroteca “on-line” de les arts escèniques catalanes.

L’accés a la hemeroteca on–line
del MAE és a través de:
http://hemeroteca.cdmae.cat
Per qualsevol dubte o problema
en l’accés en línia, poseu-vos en
contacte:
biblioteca.itb@institutdelteatre.cat

Consulta
La consulta es pot realitzar:
Text lliure. Cerca qualsevol paraula dins tots els camps controlats i dins el text de la notícia.
Aquesta cerca es pot fer amb l’opció del marge esquerre de la pantalla a, la finestra, Cerca al
Dipòsit Digital, o bé, al mig de la pantalla.
Llistar pels índexs alfabètics de cada un del camps: data, autor, títols, font o nom de
l’espectacle, i editor o nom de la publicació.
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Consulta
Cerca avançada. Cerca qualsevol paraula a dins de cada un dels camps controlats: títols,
producció (font), autor, nom i data de la publicació.

Els resultats es pot triar el nombre de resultat per pàgina, és pot ordenat per rellevància, i/o per
l’autor de l’article, i/o pel títol, i/o per la data; en un ordre ascendent o descendents.

Imprimir i gravar els resultats
Els resultats es poden exportar a un arxiu pdf i també es poden visualitzar, imprimir i gravar,
clicant a sobre la paraula: article diari.pdf
o bé a sobre de
Visualizar/Abrir
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