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Contingut

Accés

La base de dades International Bibliography of Theatre & Dance (IBTD),
conté més de 60000 referències a articles, de publicacions periòdiques
(revistes, publicacions acadèmiques, etc.), diaris, llibres i monografies
amb resum, i més de 490 revistes i més de 360 llibres i monografies, i
més de 170 publicacions a text complet, de 126 països.

Des de la pàgina d’inici o pàgina
de catàlegs del web del MAE,
des d’ordinadors de l’IT.

Consulta

Accés remot per comunitat IT

Cerca BÀSICA (per paraula clau):
Opcions de 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
*Idioma
*A les publicacions de Institut del Teatre

Opcions d’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.

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.
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Consulta
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
Quan s’ha realitzat la cerca els límits i les ampliacions
de cerca apareixen a l’esquerra

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).
Si al final d’un registre apareix Notas: Disponible en
papel és que la revista la tenim a la biblioteca del MAE

Si apareix text complet o html:
* guardar-ne una còpia, pujar a drive, afegir a
carpeta. imprimir, citar, enviar per correu
electrònic, compartir en xarxes, etc.
* traduir o escoltar (només si es troba en
format .html) El fitxer mp3 també es pot
guardar.
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Gestionar resultats
Pots
compartir un o més
resultats
a xarxes socials, afegir-los a carpetes si ets usuari i crear alertes per a
Resultats
de
la consulta
cerques, escriure notes. També obtenir enllaç permanent de la cerca.

Accés espai d’usuaris
L’espai d’usuaris et permet guardar resultats de cerques en una carpeta, compartir-los amb altres i també
guardar les preferències de cerques. Només podràs accedir-hi si prèviament, i des d’ordinadors de l’IT, t’has
creat un nou compte d’usuari.

Si estàs a un ordinador de l’IT

Si uses un altre dispositiu
Entra al web del MAE (cdmae.cat) i des de l’enllaç IBTD de la pàgina d’inici o de catàlegs hauràs d’introduir
l’usuari i contrasenya
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