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1. ON ES POT TROBAR AQUESTA GUIA A LA WEB DEL SBD
http://biblioteca.uib.es
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2. INTRODUCCIÓ
Aquest document vol ser una eina d’ajuda per crear enllaços des de les bibliografies
dels plans d’estudis a tot tipus de documents (llibres, revistes, articles, recursos
electrònics, bases de dades...) disponibles i accessibles des del catàleg de la biblioteca
de la UIB. A més de les bibliografies també es poden utilitzar aquests enllaços a les
pàgines web de projectes, departaments, grups de recerca... Això ofereix una més bona
visibilitat dels recursos de la biblioteca i també facilita a l’usuari conèixer l’estat dels
diferents documents relacionats.
Podeu fer ús dels enllaços per fer referència a diferents documents del catàleg (llibre,
revista, recurs electrònic...) en qualsevol bibliografia, en recursos de Moodle, quan
creeu pàgines web, o bé per afegir-los com a favorits al vostre navegador.
Possibilitats:
- Enllaçar qualsevol document del catàleg
- Recuperar directament tota la bibliografia d’un autor
- Recuperar directament tota la bibliografia d’una determinada àrea temàtica
- Recuperar directament totes les bases de dades, revistes (electròniques o no) i altres
recursos electrònics d’una determinada àrea temàtica
- Recuperar directament totes les edicions que hi ha al catàleg d’un mateix títol
- ...
3. CERQUES AL CATÀLEG
El catàleg és la porta d’accés a tot tipus de recursos disponibles, tant els que es troben
físicament a les diferents biblioteques de la UIB com els accessibles de forma virtual, en
format electrònic.
Cerca ràpida (des de la pàgina principal):
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4.1. Per què em serveix un enllaç directe?
- Per identificar un document del catàleg. Per estalviar la cerca del mateix document
cada vegada, es pot utilitzar un enllaç directe.
- Per diferenciar múltiples edicions.
- Per accedir directament al document que correspon en els casos de títols molt
comuns.
4.2. Per què em serveix un enllaç amb paràmetres?
- Per tenir una actualització automàtica dels resultats quan s’incorporen nous
documents al catàleg.
- Per poder predefinir una cerca seguint uns criteris ja determinats.
- Per mostrar tots els llibres d’un autor, d’una determinada matèria, o les diferents
edicions d’un títol.
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5. ENLLAÇ DIRECTE A UN REGISTRE DEL CATÀLEG
L'enllaç permanent a un registre bibliogràfic és una URL estable (una adreça fixa i
directa al registre) que podeu emprar per fer un enllaç al document (o al registre
bibliogràfic de base de dades, revista, o recurs electrònic) obtingut durant una cerca al
nostre catàleg.
Podeu fer ús de l'enllaç per fer referència a aquest document (llibre, revista, recurs
electrònic...) en qualsevol bibliografia, quan creeu pàgines web o bé per afegir-lo com a
favorit al vostre navegador.
5.1. Enllaç directe a un llibre / revista / revista electrònica / base de dades, etc.
Fent una cerca al catàleg accedim al registre que ens interessa. Hem d’utilitzar l’opció
“Enllaç directe a aquest registre” i copiar-lo amb el botó dret del ratolí (opció “Copiar
acceso directo”).
L’enllaç directe és semblant al següent: http://llull.uib.es/record=b1103063*cat

Botó dret:
Enllaç directe

Copiar
l’enllaç
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Una vegada copiat l’accés directe, utilitzau l’opció “Pegar” per definir aquest com a
adreça de destí del nostre enllaç.

El resultat:

6. ENLLAÇ AMB PARÀMETRES
Els enllaços amb paràmetres permeten definir una cerca al catàleg en què les dades
correspondran al resultat de la cerca i s’aniran actualitzant de manera automàtica a
mesura que s’afegeixin nous materials que compleixin els criteris definits a la cerca.

IMPORTANT: No s’han d’utilitzar les opcions “Copiar” i “Pegar” per copiar adreces
directament de la barra d’adreces, ja que no sempre correspondran a la cerca desitjada.
El servidor pot afegir paràmetres propis que faran que la cerca no funcioni si copiam les
adreces de la barra.
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6.1 Cerques per autor
Per veure tots els llibres d’un determinat autor es pot utilitzar l’URL que es mostra a la
taula1, on haurem d’escriure el nom/cognom de l’autor com a paràmetre de l’adreça.
Format d’una adreça al catàleg amb paràmetres
Adreça servidor

http://llull.uib.es
Exemples
URL per
copiar

Comanda

/search*cat

Paràmetres

/?searchtype=a&searcharg=<<linatge>>+<<nom>>

http://llull.uib.es/search*cat/?searchtype=a&searcharg=llull+ramon
http://llull.uib.es/search*cat/?searchtype=a&searcharg=costa+i+llobera
http://llull.uib.es/search*cat/?searchtype=a&searcharg=
(falta afegir al final les dades corresponents a la cerca)
Taula 1. Exemple cerca per autor
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6.2. Cerca per títol
Per veure tots els títols que coincideixen amb els vostres criteris de cerca, es pot fer amb
l’URL que es mostra a la taula 2.
Format d’una adreça al catàleg amb paràmetres
Adreça servidor

http://llull.uib.es
Exemples
URL per
copiar

Comanda

/search*cat

Paràmetres

/?searchtype=t&searcharg=<<principi del títol>>

http://llull.uib.es/search*cat/?searchtype=t&searcharg=el+llibre+de+les+besties
http://llull.uib.es/search*cat/?searchtype=t&searcharg=pi+de+formentor
http://llull.uib.es/search*cat/?searchtype=t&searcharg=
(falta afegir al final les dades corresponents a la cerca)
Taula 2. Exemple cerca per títol

* Si hi ha diferents edicions d’una obra, es pot utilitzar l’opció de l’enllaç directe a un
registre per referir-nos a l’edició que ens interessi més.
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6.3. Cerca per tema o matèria
Per fer les cerques per àrea temàtica o matèria es poden utilitzar les matèries generals
que apareixen a les diferents classificacions de registres (revistes, bases de dades,
novetats...).
Llista de matèries generals
Agricultura
Arquitectura
Biblioteconomia i documentació
Biologia
Ciència
Ciències polítiques
Ciències socials
Comerç
Dret
Economia
Educació
Electrònica i telecomunicacions
Enginyeria
Esports
Estadística
Filologia i lingüística
Filosofia
Física
Geografia

Geologia
Història
Indústria
Infermeria
Informàtica
Literatura
Matemàtica
Medi ambient
Medicina
Multidisciplinari
Música
Nutrició
Obres de referència
Periodisme
Psicologia
Química
Religió
Transports i comunicacions
Turisme i hoteleria

Taula 3. Llista de matèries generals

També es poden utilitzar les matèries específiques amb les seves subdivisions. Es pot
crear l’enllaç com es mostra a la taula 4.
Format d’una adreça al catàleg amb paràmetres
Adreça servidor

http://llull.uib.es
Exemples
URL per
copiar

Comanda

/search*cat

Paràmetres

/?searchtype=g&searcharg=<<matèria>>

http://llull.uib.es/search*cat/?searchtype=g&searcharg=obres+de+referencia
http://llull.uib.es/search*cat/?searchtype=g&searcharg=fisica
http://llull.uib.es/search*cat/?searchtype=g&searcharg=
(falta afegir al final les dades corresponents a la cerca)
Taula 4. Exemple cerca per matèria
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6.4. Cerca per nom de base de dades
Per a les cerques de bases de dades es pot utilitzar el seu nom com a paràmetre. En cas
que el nom estigui compost per més d’una paraula, s’han de separar pel símbol “+”
(vegeu exemples de les taules anteriors).
Format d’una adreça al catàleg amb paràmetres
Adreça servidor
http://llull.uib.es

Exemples
URL per
copiar

Comanda
/search*cat

Paràmetres
/?searchtype=e&searchscope=16&searcharg=<<nom base de dades>>

http://llull.uib.es/search*cat/?searchtype=e&searchscope=16&searcharg=ebsco
http://llull.uib.es/search*cat/?searchtype=e&searchscope=16&searcharg=westlaw
http://llull.uib.es/search*cat/?searchtype=e&searchscope=16&searcharg=
(falta afegir al final les dades corresponents a la cerca)

6.5. Opcions avançades: decidir àmbit de la cerca
Quan es crea una cerca amb paràmetres es pot decidir cercar al catàleg complet o bé
restringir la cerca només en una part del catàleg.
Amb els enllaços descrits als apartats anteriors la cerca es realitzarà al catàleg complet,
és a dir, al catàleg de la UIB i també de totes les biblioteques associades (Fundació
Bartomeu March, Biblioteca Alberta Giménez, Institut Balear d’Estadística, Fundació
Yannik i Ben Jacober entre d’altres). Es pot veure la llista completa de biblioteques a
<http://biblioteca.uib.es> a l’apartat de “Catàleg”.
En cas de voler realitzar la cerca només al catàleg de la UIB, es pot afegir el següent
paràmetre a qualsevol de les cerques anteriors: &searchscope=1.
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Format d’una adreça al catàleg amb paràmetres
Adreça servidor

Comanda

Paràmetres

http://llull.uib.es /search*cat /?searchtype=a&searcharg=<<linatge>>+<<nom>>&searchscope=<<àmbit>
Exemples

http://llull.uib.es/search*cat/?searchtype=a&searcharg=llull+ramon&searchscope=1
http://llull.uib.es/search*cat/?searchtype=t&searcharg=el+llibre+de+les+besties&searchscope=1
Taula 5. Exemple de cerca amb l’àmbit definit

Llista d’alguns dels àmbits definits
Catàleg complet
UIB
Revistes
Llibres electrònics i revistes
electròniques
Bases de dades
Fons antic

&searchscope=21
&searchscope=1
&searchscope=15
&searchscope=16
&searchscope=16 i modificar el tipus de
cerca a “e”: &searchtype=e
&searchscope=5

Taula 6. Paràmetre per seleccionar els diferents àmbits

NOTA: Per defecte, si no s’indica cap àmbit, el sistema cercarà al catàleg complet. Per
tant, si es volen mostrar només els llibres que es trobin al campus, convé restringir
l’àmbit de cerca a la UIB (searchscope=1).
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7. NOVETATS PER RSS UTILITZANT LA LLISTA DE MATÈRIES
GENERALS
“El formato RSS sirve para facilitar el acceso a la información Web que se actualiza con
regularidad, logrando que el usuario recupere al momento las novedades producidas en la
información de su interés. Este formato es de gran utilidad para sitios Web que actualicen sus
contenidos con frecuencia, ya que permite compartir la información y verla en otros sitios de
forma inmediata” http://es.geocities.com/rss_guia_facil/que_es_rss.html.

Permet afegir als lectors de RSS (agregadors) o als navegadors que ho suportin els
avisos de novetats rebudes d’una determinada matèria.
Es pot veure la llista de matèries generals a Taula 3.
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8. INFORMACIÓ ADDICIONAL
Per a qualsevol informació (més opcions de cerca, més paràmetres...), no dubteu a
consultar el Servei de Biblioteca o Documentació o Campus Extens.

