TORROSSA – Casalini full text platform
INHOUD
Het platform Torrossa van Casalini biedt toegang tot Italiaanse e-journals en e-books. De UvA heeft een
abonnement op een deel van deze collectie, ongeveer 80 tijdschriften en 650 boeken (monografieën en
congresbundels) op het gebied van Italiaanse taal, letterkunde en cultuur.
De meeste tijdschriften zijn beschikbaar vanaf 2000 t/m de recentste afleveringen, met enkele uitzonderingen
die vanaf begin jaren '90 lopen. De congresbundels en e-books betreffen uitgaven vanaf 1995, met nadruk op
publicaties vanaf 2000.
Via de tab Il tuo catalogo per titolo kun je zien welke titels binnen het abonnement van de UvA vallen.
Het totale aanbod van het platform is te vinden via de Catalogo generale (rechts op het startscherm)
ZOEKEN
Ricerca semplice – eenvoudig zoeken

zoekt standaard op alle woorden, maar je
kunt zoeksleutel kiezen via uitklapmenu:
titel, auteur, metadata, full text
mogelijkheid om zoektermen te
combineren, bijv manzoni carducci. Het
systeem zoekt dan met operator AND
mogelijkheid tot zoeken naar zinnen, bijv.
“carducci lettore”

Ricerca avanzata – geavanceerd zoeken

Zoeksleutels:
o woorden uit full text
o titelwoord(en)
o auteur,
o uitgever
o onderwerp
o jaar van uitgave
zoektermen worden gecombineerd met
AND, maar je kunt ook zoeken met de
operatoren OR, AND NOT, OR NOT
Filteren op taal, documentsoort, deweycode
Sorteren op titel, auteur, relevantie
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ZOEKRESULTATEN

Via de rechterkolom kun je
het zoekresultaat verfijnen
op
Documenttype
Taal
Jaar van uitgave
Auteur
Onderwerp
Uitgever

Korte titelpresentatie:

Evidenzia contesto geeft bij alle woorden aan in welke context het woord voorkomt.
Bij monografieën mogelijkheid titelblad en inhoudsopgave apart te openen en te printen.
Uitgebreide titelpresentatie:

links de volledige titelbeschrijving
rechts de verschillende hoofdstukken, die kunnen apart worden opgeroepen.
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PRINTEN EN DOWNLOADEN
Torrossa heeft beperkte mogelijkheden tot printen en downloaden
tijdschriftartikelen en bijdragen uit congresbundels kunt geprint en gedownload worden
hoofdstukken uit monografieën kunnen alleen geprint worden. Downloaden is niet mogelijk.
EXPORTEREN NAAR REFWORKS
Exporteren naar RefWorks gaat simpel via het rode icoontje bovenin. Je wordt meteen doorgelinkt naar
RefWorks waar je kunt inloggen. De referentie wordt meteen opgenomen.

BROWSEN

Via de tab links op het startscherm kun je naar de functie
Je kunt browsen op onderwerp of op auteur/titel.
N.B. Als de titel van een tijdschrift wordt getoond, is niet meteen zichtbaar hoe het met onze toegang
zit. Ga in ieder geval door naar het gewenste artikel en zie of je toegang krijgt.
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