
Biblioteca da ETSA da UDC 

300 artigos de arquitectura sobre 
a cidade da Coruña 

Un exemplo das posibilidades avanzadas de 

Dialnet 
 

Primaveira 2014 



Biblioteca da ETSA da UDC 

Que imos ver? 

 

• Como coñecer os artigos escritos en 

revistas de arquitectura en España nos 

últimos 20 anos sobre a cidade da 

Coruña. 

• Que é Dialnet e cando e por que 

debemos utilizalo. 

• As vantaxes da búsqueda avanzada de 

Dialnet. 

• As vantaxes de Dialnet Plus. 
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Dialnet é a principal 
porta de entrada ás 
revistas científicas 
hispanas. Atópanse 
recollidas todas as 
revistas españolas de 
carácter científico. 

A súa orixe parte da 
Universidade da 
Rioja, aínda que 
actualmente existen 
máis de 70 entidades 
colaboradoras 

 
¡É un recurso 
gratuito! O podedes 
consultar na 
biblioteca, na casa ou 
dende calquera sitio. 
 

http://dialnet.unirioja.es/ 

 
A Biblioteca da UDC é unha  das entidades  colaboradoras 

do proxecto. É dicir, nós tamén engadimos contidos. 3 

Indiza máis de 
4 millóns de artigos!! 

Dialnet 

http://dialnet.unirioja.es/
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PASO I  

Dende a páxina 
principal debemos 
premer na pestana 
“Buscar” para 
acceder á busca 
avanzada 

Desta forma actívase 
unha frecha na parte 
dereita da caixa de 
busca. 
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PASO II  

Premendo agora na 
frecha ábrese a busca 
avanzada. 
Seleccionaremos como 
tipo de documento 
“Artículos de revista”. 

Logo, na caixa de 
búsqueda escribimos 
“A Coruña” 



Biblioteca da ETSA da UDC 

Primaveira 2014 

PASO IV  

Dialnet recupera 1.795 
artigos de revista a partir 
do nome da cidade. 
 
Este número corresponde 
ao conxunto das áreas 
científicas: 352 artigos 
corresponden á área de 
Humanidades, 150  á 
Saúde, etc. 

A nós interesaríanos 
filtrar pola área de 
Tecnoloxías (onde se 
inclúe Arquitectura), 
aínda que  tamén sería de 
utilidade filtrar pola área 
de Arte. 
 
Premendo na área que 
nos interese a busca 
relánzase 
automáticamente. 



PASO V  
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Ao filtrar por “Tecnologías” 
os resultados redúcense a 
331 documentos. 
 
Aínda podemos filtrar algo 
máis se queremos, 
escollendo a submateria 
“Construcción. 
Arquitectura. Tecnología 
Ambiental”. Neste caso os 
resultados quedarían 
reducidos a 296 artigos 
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Texto completo 

Algúns artigos terán 
acceso libre ao texto 
completo. O enlace xa ven 
indicado en Dialnet. 

A maior parte non 
presentan acceso libre. 
 
Nese caso, apuntade o 
nome da revista, 
número, ano e páxinas. 
A nosa biblioteca ten en 
papel a maior parte 
destes artigos. 
 
Consultade as revistas 
directamente na nosa 
hemeroteca ou 
preguntade no 
mostrador. 
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Limitacións da busca 

Dialnet non permite filtrar por máis dunha área científica ao mesmo tempo. Porén, será necesario realizar varias 

buscas, principalmente filtrando por : 

• Tecnoloxías – Construcción. Arquitectura. 

• Arte.  

A busca por localización xeográfica non é realmente moi recomendable xa que ten unha serie de pegas. Así,  buscando 

por Coruña recupéranse non só artigos sobre a nosa cidade, senón tamén doutros pobos da provincia e incluso doutras 

comunidades (ver exemplo Carretera de Coruña, Madrid). 

Ademáis perderanse todos os artigos que non leven no título (ou no resumo no caso que exista) a palabra “Coruña”. 

Por tanto, recomendamos encarecidamente a busca tanto polo nome do edificio como polo nome do arquitecto coma 

principal estratexia de busca. De todas formas, a busca polo nome da localidade non se debe descartar xa que ten un 

carácter complementario coas estratexias anteriores é pode recuperar algún traballo non atopado previamente. 



Limitacións de cobertura 
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Aínda que Dialnet recupera artigos dendo os anos 20, realmente o número de documentos recollidos pola base de datos 

concéntrase nos últimos 10-20 anos. (Como podemos ver na imaxe inferior para o noso exemplo, máis do 80% dos artigos 

son a partir de 1990- ). 

 

Dialnet só ofrece unha boa exhaustividade dos 15-20 últimos anos cara o presente. Eso si, para estes anos a súa cobertura é 

excepcional no caso das revistas españolas. Porén, Dialnet debería ser a principal ferramenta de consulta no caso de 

edificios e obras desenvolvidas en España nos últimos 20 anos. Os resultados obtidos deberíanse complementar con 

buscas en Avery para atopar artigos publicados en revistas internacionais ou por autores estranxeiros.  

Cando e por que utilizar Dialnet 



Dialnet PLus 
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Como xa dixemos, Dialnet é un recurso totalmente 
gratuito, polo que podedes consultalo libremente 
dende calquera sitio. 
 
http://dialnet.unirioja.es/ 
 

 
Agora ben, para acceder a todas as súas funcionalidades 
de busca (Dialnet Plus), algunhas utilizadas no exemplo 
visto, teredes que escoller entre dúas opcións: 
 

Facer a consulta dende os ordenadores da 
Universidade (ou a través do wifi). 

Rexistrarvos dende os nosos ordenadores. Só 
entón, poderedes acceder a todas as 
funcionalidades de Dialnet dende calquera sitio 
(previa autenticación). 

http://dialnet.unirioja.es/
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Como vedes, Dialnet ofrece unha forma moi sinxela para buscar os artigos de revistas 

de arquitectura do noso país. De feito, é o mellor recurso para a busca de 

documentos de arquitectura en español  publicados nos últimos 15-20 anos. 

 

Para resolver calquera dúbida sobre o funcionamento tanto de  Dialnet coma de 

Google Scholar ou Avery non dubidedes en preguntar na Biblioteca. 

 

 

Biblioteca da Escola Técnica Superior de Arquitectura 
UDC 

etsa.bib@udc.es 
981167000 (5001) 

https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-da-Escola-
T%C3%A9cnica-Superior-de-Arquitectura-UDC/156480721081896 
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