Prregüntes freqüents

Bib
blioteca Ciènc
cies de la Sallut de Catalun
nya

g bibliogràfic
Recursos: Catàleg

Com
m puc saber si te
eniu una revista determin
nada, de
e quins
núm
meros disposeu, quins su
uplements inclou
u?

c
localitzada la revista al catà
àleg (cerca
ant-la per títol,
t
parau
ula clau o matèria)
Un cop
pode
eu veure el fons disp
ponible a la
a Biblioteca
a clicant l’opció “Veu
ure el fon
ns de la
bibliioteca”

En aquest exem
mple, la biblioteca de Salut
S
dispo
osa de:
1975
5-1976 / 1979-2001 (2002 F2-5,
F
vol.346) 2003--2012 (20
013 F1, voll. 368)
La biiblioteca dis
sposa de: volums
v
com
mplets del 1975
1
al 197
76, manca el 1978, vo
olums
comp
plets del 19
979 al 2001
1, de l’any 2002 falta del número
o 2 al 5 que
e correspon
nen al
volum
m 346, volu
ums complets del 200
03 al 2012 i del 2013 falta el núm
mero 1 del volum
368.
Els volums
v
i números de l’any en currs, així com
m també l’úlltim númerro arribat no
s’esp
pecifiquen d
de forma ab
breujada co
om el fons retrospectiu.
Els suplements,
s
, si n’hi ha,, s’indiquen
n a continua
ació dels nú
úmeros de l’any en cu
urs.
El differents sím
mbols indiqu
uen de form
ma abreujad
da els volum
ms i/o núm
meros disponibles
de ca
ada revista. El seu sig
gnificat és el
e següent:
- : separa
s
núm
meros o volu
ums consec
cutius.
() : indica
i
que l’any està incomplet.
F : números
n
qu
ue falten d’u
un any inco
omplet.
N : números
n
ex
xistents d’un any incom
mplet.
/ : mancança
m
en la col·lecció. P.e. 1976 / 1979
9 (falta tot l’any 1978))

Paraules clau: c
catàleg ; revistes
r
;
Serv
veis relacion
nats:

