
BÚSQUEDAS NA PÁXINA DA BIBLIOTECA

(Catálogo Meiga)



BÚSQUEDAS NO CATÁLOGO



¿Memorias 
dun neno labrego...????

• Imaxina que queres saber se, na Biblioteca, existe un 
determinado libro.



¿Roald Dahl...????

•Ou que queres ler outro libro dun autor que 
che ten gustado moito.



• Ou que es un adicto ós libros da Natureza.



Preguntaraslle ó Bibliotecario?



Faino ti mesmo!!!



1. Entra na páxina web do Colexio
2. Vai á sección de Biblioteca - A nosa Biblioteca

3. Preme no apartado Catálogo da nosa Biblioteca



Ó premer, aparecerá esta pantalla



1.  Imos buscar un libro do que coñeces o título. Por 
exemplo: La cabaña del tío Tom. 

2.  Escribe o título na casiña en branco, e preme na lupa 
(non esquezas eliminar o artigo na búsqueda)

Agora, centrarémonos no Buscador



Sairache unha relación de títulos.

Se premes no que tes escollido, obterás 
unha ficha do mesmo.

Xa  podes buscar o teu libro!

Os datos da Localización 
coinciden cos da signatura

Os datos da Sección  
nos informan da cor do libro 
(neste caso,           )



Para non facer o traballo en balde, comproba primeiro 
que o libro non estea emprestado. 

Preme no título.

Obterás máis información sobre o estado do libro:

- autor

- I.S.B.N.

- Estado



Imaxina agora que queres buscar un libro do que non 
sabes o título exacto, pero si algunha palabra.

Selecciona nas frechas de búsqueda, e elixe a opción Frase 
ou texto.

Escribe  no recadro a palabra clave para a búsqueda.



EXERCÍTATE!!!

1. Busca do xeito anterior os libros 
que conteñan no seu título as palabras:

sabana - selva - esclavos

2. Elixe os títulos que estean especialmente 
indicados para a túa idade (de 10 a 12 anos). 

3. Escribe o título e a signatura dos mesmos, e 
achégallos ó encargado da Biblioteca.



O Día das Letras Galegas 2010
adícase ó poeta Uxío Novoneyra

Cantos libros da súa autoría haberá na 
Biblioteca do Colexio?



Selecciona nas frechas do segundo despregabre, e elixe a 
opción Autor.

Escribe  no recadro o apelido para a búsqueda.



Sairache unha relación de autores.

Se premes no que tes escollido, obterás 
unha relación de libros do autor.



EXERCÍTATE!!!

1. Busca do xeito anterior os libros 
que teñen por autor a Roald Dahl.

2. Elixe deles os que estean escritos en galego. 

3. Escribe o título e a signatura dos mesmos, e 
achégallos ó encargado da Biblioteca.



EXERCÍTATE!!!

1. Busca do xeito anterior os libros 
que teñen por autora a Paula 
Carballeira.

2. Elixe deles os que teñan como materia Africa. 

3. Escribe o título e a signatura dos mesmos, e 
achégallos ó encargado da Biblioteca.



Cal é o teu xénero favorito?



Quizás sexas un ávido lector ou lectora de novelas 
policíacas, ou de terror. 

Como atopar lecturas con esta temática na Biblioteca?

Selecciona nas frechas do segundo despregabre, e elixe a 
opción Materia.

Escribe  no recadro a palabra clave para a búsqueda.



EXERCÍTATE!!!

1. Busca do xeito anterior os libros 
que teñan por materia África.

2. Elixe deles os que pertenzan á sección de 10-12 anos. 

3. Escribe o título e a signatura dos mesmos, e 
achégallos ó encargado da Biblioteca.



EXERCÍTATE!!!
1. Busca do xeito anterior os libros 
que teñan por materia Misterio. 
(Fíxate que tes tres opcións: revísaas 
todas).

2. Elixe deles os que pertenzan á sección de 10-12 anos. 

3. Escribe o título e a signatura dos mesmos, e 
achégallos ó encargado da Biblioteca.


