Presentació de resultats de la recerca

Visualització completa i descàrrega del document

Els resultats de la cerca es mostren en un llistat bàsic, en què ﬁgura una icona
iden ﬁca va (1) del pus de material de què es tracta i una imatge del document, des
de la qual es pot accedir directament al document complet digitalitzat (2).

Es pot accedir a aquesta visualització mitjançant la icona de pus de material que
queda a l’esquerra del registre, prement en la imatge o marcant el tol del document
que apareix en roig.

Es pot aﬁnar la cerca dins del mateix resultat (3) o triar l’ordenació dels registres (4) per
mitjà dels desplegables de la part superior dreta.

Aquesta visualització detallada conté les dades bibliogràﬁques completes del registre
en format Fitxa i Marc 21.

Es pot imprimir el llistat mitjançant la icona que apareix en la part superior (5).

A la dreta de la ﬁtxa apareix el document en pdf, que es pot visualitzar prement en la
icona o descarregar mitjançant la ﬂetxa roja situada dalt (excepte alguns documents
protegits per la LPI).
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GUIA DE L’USUARI

Els ﬁltres (6) que apareixen a l’esquerra de la llista de resultats ofereixen la possibilitat
d’aﬁnar els resultats ob nguts.
Sobre la columna dels ﬁltres hi ha un calaix amb la indicació “anar a” (7) que, en
desplegar-lo, mostra totes les cerques realitzades u litzant els ﬁltres i permet
seleccionar-les, de manera que permet accedir als resultats de les cerques anteriors.
Només es permet seleccionar un ﬁltre al mateix temps.

Ajuntament d'Alcoi
Arxiu Municipal

Ús dels documents de BIVIA
Per al seu ús privat o públic no comercial, es poden descarregar els documents sense
autorització expressa, però sempre citant-ne la procedència.

BIVIA
La Biblioteca Digital d’Alcoi (BIVIA) és un
recurs en línia impulsat per l’Ajuntament
d’Alcoi, que proporciona accés lliure a
documents digitalitzats procedents de
fons municipals o d’en tats col·laboradores en el projecte.

La cerca avançada permet buscar en un o més camps al mateix temps, indicant també
en quins índexs es vol realitzar la consulta.

Consells de recerca
Si desitja buscar un terme o frase concreta en l’ordre i la forma exacta, tal com
s’introdueix en la consulta, pose-la entre cometes.

índex

opcions

En la cerca avançada apareix un desplegable amb operadors permesos per a relacionar
dis nts termes de cerca.
Per defecte apareix sempre l’operador Y. Aquests operadors han d’u litzar-se amb el
terme de cerca “Qualsevol camp” i l’opció “conté”.

Operador Y

Recerques
BIVIA permet tres pus de recerques: senzilla, avançada i per col·leccions.
En la senzilla es pot realitzar una consulta de forma ràpida i intuï va des del calaix de
cerca que apareix en la pàgina d’inici.

Operador O

BIVIA permet també fer cerques dins dels documents impresos.
Per a una cerca senzilla simplement cal posar el terme que es vol buscar en el calaix de la
pàgina d’inici, marcar la casella “En el con ngut” i prémer en “buscar”.
En la cerca avançada, es tria l’índex “qualsevol camp text lliure” del desplegable
d’opcions combinat amb l’opció “conté”.

Els índexs apareixen en desplegables.
En aquesta cerca avançada apareix, a més del desplegable dels índexs, un desplegable
amb opcions de cerca.
El més pràc c és usar l’índex “qualsevol camp” i l’opció “conté”, perquè buscarà en tot
el registre bibliogràﬁc.

Operador NO

x

Les opcions “menor que” o “menor o igual que” o “major que” o “major o igual que”
són de gran ajuda per a buscar per dates del document.
Es poden combinar diversos índexs per a delimitar els resultats de la cerca.
La cerca des de “selecció des de quadre de classiﬁcació” és molt ú l per a la
documentació d’arxiu i hemeroteca.
Desplegant la icona en forma d’arbre de la dreta
es poden consultar directament
els dis nts nivells de descripció i combinar amb els altres índexs.
A més, en la pàgina d’inici es localitzen les col·leccions d’interés, una selecció de
documents que BIVIA actualitza periòdicament sobre temes o persones d’actualitat.

