CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
MANUAL DE CONSULTA
BASE DE DADES DE RESSENYES
http://www.gencat.cat/llengua/documentacio/bdressenyes

INTRODUCCIÓ
La pantalla de cerca de la base de dades de ressenyes es divideix en dues parts, que
corresponen a:
 Dades de l’obra ressenyada: inclou la informació referent a l’obra original objecte
d’anàlisi.
 Dades de la ressenya: inclou la informació relativa a l’anàlisi.
La cerca es pot fer indistintament a les dues parts i no cal emplenar tots els camps de cerca,
només els que us interessin.

Dades de l’obra
ressenyada

Dades de la
ressenya

1

ELS CAMPS DE CERCA
DADES DE L’OBRA RESSENYADA
Camp: autor/autora
No escriviu res a la casella. Seleccioneu l’autor o l’autora de la llista que apareix al
.
desplegable, tot utilitzant el símbol
En fer clic sobre el símbol
s’obre la subfinestra de selecció
d’autors. Trieu el nom que us interessi clicant-hi a sobre.
També podeu escriure les primeres lletres del cognom que
. Es desplegarà la llista amb
busqueu a la casella i clicar a
les persones que tinguin un cognom que comenci amb les lletres
que heu escrit. Exemple: selecció de tots els cognoms que
comencen per Mar.
El sistema només admet la cerca d’un autor cada vegada.
Si voleu eliminar la cerca que heu fet, feu un clic sobre el símbol

.
Camp: títol
Camp d’escriptura lliure. Empleneu la casella amb les paraules que considereu oportunes.
Es pot cercar tant per una sola paraula com per una frase. En el primer cas el sistema
mostrarà tots els documents que continguin la paraula cercada, tant si es troba a l’inici com al
mig del títol de l’obra.
Per tal d’obtenir resultats en una cerca per frase, cal que les paraules de la frase siguin
consecutives. Exemple:
Cerca correcta: “Enquesta sobre els usos lingüístics”
Cerca incorrecta: “Enquesta usos lingüístics”
Camp: editorial
No escriviu res a la casella. Seleccioneu
.
l’editorial tot utilitzant el símbol
s’obre la
En fer clic sobre el símbol
subfinestra de selecció d’editorials. Heu de
seleccionar la que us interessi clicant-hi a
sobre.
També podeu escriure les primeres lletres de
l’editorial que busqueu a la casella i clicar a
. Es desplegarà la llista amb les
editorials que comencin amb les lletres que
heu escrit. Exemple: selecció de totes les
editorials que comencen per Uni.
El sistema només admet la cerca d’una
editorial cada vegada.
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Si voleu eliminar la cerca d’editorial que heu fet, feu un clic sobre el símbol

.

Camp: any d’edició
Trieu l’any seleccionat d’acord amb el model (aaaa).

Possibilitats:
Data concreta: escriviu el mateix any en les dues caselles.
Un període de temps concret: escriviu a la primera casella l’any inicial i a la segona l’any
final del període que us interessa.
Data posterior (a partir de): escriviu l’any inicial que us interessa a la primera casella,
deixant la segona en blanc. El sistema mostrarà totes les obres publicades a partir de la
data seleccionada, ordenades alfabèticament per títol.
Data anterior (fins a): escriviu l’any final que us interessa a la segona casella, deixant la
primera en blanc. El sistema mostrarà totes les obres publicades fins a la data
seleccionada, ordenades alfabèticament per títol.
Camp: tipus de document
Fa referència a la tipologia d’obra que es ressenya. Seleccioneu de la llista que apareix al
desplegable el tipus que us interessi.
Els tipus de document que inclou la base de dades de ressenyes són:

El sistema només admet la cerca d’un tipus de document cada vegada.
Camp: àmbit d’aplicació
Es refereix a les grans àrees temàtiques sobre les
quals tracta l’obra ressenyada. Seleccioneu
l’àmbit d’aplicació de la llista que apareix al
desplegable.
Els àmbits que inclou la base de dades són:
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El sistema només admet la cerca d’un àmbit d’aplicació cada vegada.
Podeu afinar les vostres cerques temàtiques combinant termes del camp Àmbit d’aplicació
amb termes del camp Descriptors, que es centren en aspectes lingüístics concrets.
Camp: descriptors
Els descriptors reflecteixen els temes dels documents ressenyats a la base de dades de
ressenyes. Seleccioneu un descriptor de la llista que apareix al desplegable clicant-hi al
damunt.
Els temes i grups temàtics que podeu trobar són:

El sistema permet fer cerques per un sol descriptor o per la combinació de fins a quatre
descriptors utilitzant els operadors booleans: intersecció (i), unió (o), diferència (no). Aquesta
opció s’activa automàticament en seleccionar un descriptor de la primera casella.

Camp: àmbit geogràfic
Fa referència al territori sobre el qual tracta el tema de l’obra ressenyada. Es tenen en compte
només grans àmbits territorials.
Seleccioneu l’àmbit geogràfic de la llista que apareix al desplegable.
Utilitzeu només aquest camp si us
interessa informació sobre una zona
concreta.
Les obres de tipus genèric i relacionades
amb la llengua catalana acostumen a dur
com a paraula clau de l’àmbit geogràfic
Territoris de parla catalana.
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El sistema només admet la cerca d’un àmbit geogràfic cada vegada.
Camp: dossier
Fa referència a la possibilitat que l’obra ressenyada estigui inclosa en alguna bibliografia
selectiva publicada pel Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística
(http://www.gencat.cat/llengua/documentacio/bibliografies).
No totes les ressenyes formen part d’alguna bibliografia.
Seleccioneu el dossier de la llista que apareix al desplegable.
El sistema només admet la cerca d’un dossier cada vegada.
DADES DE LA RESSENYA
Camp: autor/autora
No escriviu res a la casella. Seleccioneu l’autor o autora de la llista que apareix al desplegable,
.
tot utilitzant el símbol
s’obre la subfinestra de selecció
En fer clic sobre el símbol
d’autors. Heu de seleccionar el nom que us interessi clicant-hi
a sobre.
També podeu escriure les primeres lletres del cognom que
. Es desplegarà la llista
busqueu a la casella i clicar a
amb les persones que tinguin un cognom que comenci amb
les lletres que heu escrit. Exemple: selecció de tots els
cognoms que comencen per Rom.
El sistema només admet la cerca d’un autor cada vegada.
Si voleu eliminar la cerca que heu fet, feu un clic sobre el símbol

.

Camp: títol
Camp d’escriptura lliure. Empleneu la casella amb les paraules que considereu oportunes.
Es pot cercar tant per una sola paraula com per una frase. En el primer cas el sistema
mostrarà tots els documents que continguin la paraula cercada, tant si es troba a l’inici com al
mig del títol de l’obra.
Per tal d’obtenir resultats en una cerca per frase, cal que les paraules de la frase siguin
consecutives. Exemple:
Cerca correcta: “Conclusions de la comissió”
Cerca incorrecta: “Conclusions comissió”
Camp: publicada a
Fa referència al producte documental o publicació de la Direcció General de Política Lingüística
original on ha aparegut la ressenya:
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Seleccioneu-lo de la llista que apareix al desplegable.
El sistema només admet la cerca d’una possibilitat cada vegada.
Camp: any de publicació
Trieu l’any seleccionat d’acord amb el model (aaaa)

Possibilitats:
Data concreta: escriviu el mateix any en les dues caselles.
Un període de temps concret:escriviu a la primera casella l’any inicial i a la segona l’any
final del període que us interessa.
Data posterior (a partir de): escriviu l’any inicial que us interessa a la primera casella,
deixant la segona en blanc. El sistema mostrarà totes les ressenyes publicades a partir de
la data seleccionada, ordenades alfabèticament per títol.
Data anterior (fins a): escriviu l’any final que us interessa a la segona casella, deixant la
primera en blanc. El sistema mostrarà totes les ressenyes publicades fins a la data
seleccionada, ordenades alfabèticament per títol.
Camp: text lliure
Camp d’escriptura lliure. Permet cercar per paraules continguts inclosos en qualsevol dels
camps indexats.
En aquest cas no importa l’ordre i/o la contigüitat dels mots. Per exemple, el sistema admet
com a correctes les tres possibilitats següents:
Text lliure:

“Enquesta usos lingüístics”
“Enquesta sobre usos lingüístics”
“Enquesta d’usos lingüístics”
, a la

Quan tingueu emplenats els camps de cerca que us interessin, cliqueu al botó
part inferior de la pantalla.
Si voleu eliminar la tria de camps i voleu començar de nou, cliqueu al botó

.
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EXEMPLE DE CERCA PAS A PAS

FORMULACIÓ DE LA CERCA
Exemple de cerca per un tema concret: cerca de ressenyes de monografies sobre l’actitud
lingüística de la immigració als territoris de parla catalana publicades entre els anys 2006 i
2012.
En aquest cas introduïu la informació a l’apartat Dades de l’obra ressenyada, a la part
superior de la pantalla:
Any d’edició: De 2006 a 2012
Àmbit d’aplicació: Immigració
Descriptors: Actitud lingüística
Àmbit geogràfic: Territoris de parla catalana
Empleneu només els camps desitjats, com mostra la imatge següent, i cliqueu al botó
, a la part inferior de la pantalla.
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RESULTAT DE LA CERCA

La pantalla resultant presenta informació sobre:


La cerca que s’ha fet (paràmetres de cerca). Exemple:
Any inici obra: 2006
Any fi obra: 2012
Tipus de document:Monografia
Descriptors: Actitud lingüística
Àmbit d'aplicació:Immigració
Àmbit geogràfic: Territoris de parla catalana



El nombre de documents resultants de la cerca (nombre de registres: 24).



El nombre de pàgines amb informació resultant i identificació sobre la pàgina que es
presenta en pantalla (pàgina 1/3).



Indicadors per anar endavant i endarrere:



Informació sobre l’any d’edició de l’obra, l’autor i el títol de l’obra, l’autor de la ressenya
i el producte documental o publicació on ha aparegut la ressenya.

Les ressenyes apareixen per ordre alfabètic de títol.
Feu clic sobre el títol corresponent i en la pantalla resultant es visualitzarà la informació
completa relacionada amb l’obra seleccionada i la seva ressenya.
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La part superior d’aquesta pantalla informa sobre les dades corresponents a l’obra
ressenyada, incloent-hi la imatge de la portada i el punt d’accés al sumari.
Si es tracta d’una obra en línia d’accés obert, també es possibilita l’accés al text complet de
l’obra original. S’hi accedeix clicant al botó

.

La part inferior de la pantalla informa sobre les dades de la ressenya, incloent-hi:
a) El text complet de la ressenya informativa, quan aquesta ha estat publicada als
productes documentals Noves adquisicions o Bibliografies selectives del Centre de
Documentació de la Direcció General de Política Lingüística.
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b) Enllaç al text complet de la ressenya crítica, quan aquesta ha estat publicada a la
revista Llengua i Ús de la Direcció General de Política Lingüística.

En

tots

els

casos,

les

fletxes

de

la

part

superior

dreta

de

la

pantalla

us permeten anar al document anterior i al següent sense haver
de tornar endarrere en la cerca.
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Des d’aquesta pantalla també es pot tornar als resultats generals de la cerca, fer-ne una de
nova o refinar l’actual.

REFINAR UNA CERCA
Es pot aconseguir una major pertinència en el resultat d’una cerca utilitzant l’opció Refina la
cerca.
Del conjunt de resultats d’una cerca, se’n pot fer una altra de més precisa. Així, per exemple,
del conjunt de documents resultants de la cerca anterior es poden buscar únicament les
ressenyes de les obres de Neus Arnan publicades a Llengua i Ús.
Feu clic a sobre de Refina la cerca i en la pantalla de consulta que s’obrirà seleccioneu del
camp Autor/a de l’obra, el nom Arnan i del camp Publicada a, la revista Llengua i Ús.
Veureu que de 24 registres es passa a 2.

Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb el personal del Centre de
Documentació. Telèfon: 935 52 79 97 i 935 52 79 95.
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