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QUE ES E'L CURRENT

CONTENTS?
El CURRENT CONTENTS és una biblioteca particular amb més de 760 tí-

tols de revistes de les més importants del món. Dóna accés als sumaris de les
revistes més recentment publicades i estalvia temps en la localització de la
informació per les necessitats de la vostra professió.

Aquesta edició setmanal ens permet d'examinar, per sobre, 154.000
articles de revistes i llibres publicats cada any en ciencies.

Cada número del CURRENT CONTENTS setmanalment consta de:
Current Book Contents : Destaquen els sumaris amb els seus autors. Dóna in-
formació bibliografica completa.
Title Word 1ndex : Es un llistat de totes les paraules significatives, traduI-
des a l'angles, de tots els títols dels articles que apareixen cada setmana.
Facilita la recollida d'articles d'un determinat tema.
Author 1ndex and Address Directory : Subministra els noms i les adreces dels
autors per a conectar amb ells.
Published Address Directory : Llistat de noms i adreces dels editors de revis-
tes les quals han estat recollides en el CURRENT CONTENTS donant informació
suficient per a la seva subscripció.

El CURRENT CONTENTS publica els següents apartats addicionals :
Triannual Cumulative Journal 1ndex : Orienta per la localització d'un número
qualsevol d'una revista publicada en el CURRENT CONTENTS durant un període de
4 mesos. L'índex remet al número i p¿gines del CURRENT CONTENTS en el qual
apareix l'índex del contingut de cada revista.
List of Serial s and Publishers Guide : Proporciona una llista completa d~
revistes i llibres que inclou. Es publica cada 2 anys. "La List of Serials"
pot consultar-se en l'IS1 (Institute of Scientific 1nformation)



El CURRENT CONTENTS publica 7 edicions diferents. Cada una d'elles
tracta diverses materies sempre relacionades:

CC / Life Sciences
CC / Clinical Practice

- CC / Social and Behavioral Sciences
- CC / Art and Humanities
- CC / Engineering, Technology and Applied Sciences
- CC / Physical, Chemical and Earth Sciences
- CC / Agriculture, Biology and Environmental Sciences

A la biblioteca poden consultar-se el Life Sciences, Engineering,
Technology and Applied Sciences i Physical, Chemical and Earth SCiences, que
són les més afins per física i química.


