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Sovint hem de cercar informació sobre temes que toquen tangencialment aquells amb els que
treballem habitualment. En aquests casos, sempre és recomanable trobar documents a partir dels
quals es pugui conèixer el bosc d’una temàtica. Aquesta és una de les principals virtuts dels
articles de revisió, o reviews, que ens introdueixen en una temàtica a la vegada que ens
presenten un llarg llistat de referències bibliogràfiques a través de la qual poder continuar la
cerca. Poden ser percebuts com a grans cerques bibliogràfiques ja fetes per col·legues científics i
presentades totes a la vegada.
És per aquest motiu que les revistes d’articles de revisió són sempre considerades obres centrals
i referents a l’hora de cercar informació. Són sovint un criteri de cerca en moltes bases de dades
i una excel·lent aproximació a una temàtica. A més a més, acostumen a ser escrits per experts en
la temàtica que són capaços d’anar més enllà del concret i descriuen el bosc sense deixar-se cap
arbre important.
En Ciències de la Informació i la Documentació, la revista referent d’aquest tipus d’articles és
The Annual Review of Information Science and Techonology, coneguda abreujadament com
ARIST.
ARIST es publica des del 1966. És propietat de l’American Society for Information Science and
Technology (ASIST), la societat americana creada el 1937 per als professionals de la informació
entès en un sentit ampli, i que té altres publicacions com ara the Journal of the American
Society for Information Science and Technology (JASIST).
ARIST ha estat publicada per diverses de les més prestigioses editorials al llarg d’aquests 41
anys: John Wiley & Sons, Elsevier Science, etc. Actualment és Information Today qui
s’encarrega de la seva publicació.
A través dels diversos volums publicats, el seu objectiu no és pas fer una revisió any a any, sinó
més aviat tractar temàtiques diferents cada any. Així, quan un article aborda l’estat de l’art d’un
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tema el que prova és de fer una repassada analítica del que ha avançat una vessant de la
Documentació en un determinat període. Aquest fet ofereix sempre als articles, amb moltes
pàgines i farcits de referències, la possibilitat de fer una descripció també cronològica dels nous
termes, noves línies de recerca i tendències dins d’una branca concreta del coneixement adquirit
al llarg del que s’ha publicat.
L’editor d’ARIST és, des del volum 36 en Blaise Cronin, autor d’una extensa bibliografia sobre
comunicació acadèmica i anàlisi de citacions. Compta també amb un consell editorial de 14
membres de diverses procedències de l’àmbit anglosaxó. És precisament el factor d’impacte un
dels seus punts forts. Així, tot i la categoria temàtica de l’ISI Journal Citation Reports on
s’inclou les Ciències de la Informació, Computer Science, Information Systems, hi ha també
revistes de l’IEEE d’informàtica, ARIST és sempre dins de les principals revistes, qüestió
habitual en revistes de reviews, atès el baix nombre d’articles que publica en el seu volum anual.
És també una revista de les considerades més importants en llistes com el CARHUS.
En conclusió, ARIST, que també té la seva versió electrònica, és una bona revista per a ser
considerada per a la seva consulta, no només davant d’una necessitat informativa, sinó també
per a estar el dia de les diverses vessants de les Ciències de la Informació, tant de les més
tradicionals properes a la Biblioteconomia, com de les més tecnològiques i lligades,
evidentment, a les possibilitats d’Internet.
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