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Dialnet 

Dialnet é a maior base de datos de artigos científicos hispanos accesible de modo 
gratuíto en Internet. Proporciona acceso fundamentalmente a documentos publicados en 
España en calquera lingua, publicados en español en calquera país ou que traten sobre 
temas hispánicos. Os contidos inclúen artigos de revistas, capítulos de monografías 
colectivas, teses, libros, etc. Trátase dun proxecto de cooperación bibliotecaria no que 
participa a UDC.  

As revistas (máis de 9500) son o núcleo fundamental, predominando as de Ciencias 
Sociais e Humanidades, aínda que tamén vanse incorporando moitas máis de Ciencia e 
Tecnoloxía. Neste sentido hai que destacar a importancia deste recurso, xa que as 
revistas científicas teñen un gran peso no ámbito académico universitario, sendo o 
instrumento máis usado pola comunidade científica para dar a coñecer os seus traballos. 

Dialnet proporciona 5 buscadores: 

1. Documentos: unha vez realizada a busca, preséntanse á esquerda dos resultados 
unha serie de filtros que permiten ir acotando a busca inicial: 

 

 

2. Revistas: ademáis da busca xeral, permite acceder directamente a un  listado  de  
revistas  dispoñibles  a  texto  completo,  un listado alfabético e un listado por 
materia. 
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3. Teses: permite buscar por autor, título, en todo o documento ou por 

universidade. Pódese acceder ó rexistro completo da tese, no que se indican os 
directores, tribunal, universidade de defensa e data, resumen… 

4. Congresos: dende a publicación que recolle as actas da edición, se pinchamos 
sobre o nome principal do congreso, accederase á páxina onde se mostran cada 
unha das diferentes edicións e publicacións editadas polo congreso. 

 

5. Autores: a busca pódese facer tanto por autores persoais como por institucións. 
Pódese acceder tamén autores por institución ou por área de coñecemento.  

Tódolos autores de Dialnet contan cun único e coa súa propia páxina onde se 
recolle tódala información dispoñible en Dialnet. Se  proporciona tamén acceso 
á obra  do  autor  noutros catálogos, como a BNE, ResearcherID, GoogleScholar, 
Scopus, etc 

A maiores, Dialnet ofrece numerosas opcións para traballar cos resultados de busca: 

-Exportar os resultados: por correo electrónico ou exportalos en diferentes formatos. 

-Gardar buscas: tanto  para  recibir  alertas  como para almacenar esta  información  no 
sistema  e poder  executar  a busca de  novo  no momento en que se desexe. 

-Listas de referencias: para compartir con outros usuarios.  

-Alertas: para disfrutar deste servizo é necesario rexistrarse, o cal pódese facer 
gratuitamente. As alertas, recibidas por correo electrónico, poden ser de revistas 
(sumarios dos novos números que se publiquen), materias (novas revistas que se  
incorporan e pertencen ás materias de interese do usuario) ou buscas gardadas. 

 

Máis información na sección de axuda de Dialnet. 

 

https://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/indice

