
 
 
                  A signatura 
  No lombo dos documentos hai unha 
etiqueta coa signatura que é un código 
formado polo número da CDU que lle 
corresponde ao tema que trata, as tres 
primeira letras do apelido do autor (en 
maiúsculas) e as tres primeiras letras do 
título (en minúsculas e sen contar os 
artigos). 

860 
FRA 
mal 

   Corresponde ao libro de literatura española 
(860) Malditas matemáticas escrito por 
Carlo Frabetti. 
   Os documentos  atópanse nos andeis 
ordeados por materias (nº da CDU), orde 
alfabética dos apelidos do autor e orde 
alfabética do título. 
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Tipos de documentos  



 
   Na biblioteca podes atopar os seguintes 
documentos: 

• Libros de consulta e referencia 
(diccionarios, enciclopedias, atlas, 
anuarios...). Estes libros son de 
consulta na sala e non se 
emprestan. 

• Obras de información e 
coñecemento: monografías ou 
documentais sobre temas ou 
aspectos das materias que 
estudias. 

• Obras de ficción e entretemento: 
música, películas, literatura nos 
distintos xéneros... 

• Publicacións periódicas: xornais e 
revistas. 

 
   Ademáis contas con acceso a 
INTERNET que che permite consultar a 
información que hai na rede. 
 
Buscar información 
 

- Obras de referencia: 
1. Anuarios: recopilan datos e 

acontecementos acontecidos 
nun ano. 

2. Atlas: reunión de mapas 
xeográficos, Históricos etc. Que 
nos permiten obter 
informacións gráficas e 
localizar puntos xeográficos. 

3. Diccionarios: Lista alfabética 
das palabras dunha lingua. 
Existe variedade de 
diccionarios: dunha lingua, 
bilingües, temáticos, de 
sinónimos, etimolóxicos... 

4. Enciclopedias: É un tipo de 
diccionario no que se recolle 
información máis completa 
sobre materias, lugares...Hai 
encicliopedias xerais, temáticas, 
electrónicas.. 

- Obras informativas periódicas: 

1. Revistas: información de 
actualidade e variedade de 
temas 

2. Xornais:  novas e comentarios 
da actualidade inmediata 

- As ferramentas auxiliares: 
1. Sumario ou índice:relación de 

capítulos e apartados. Visión 
xeral dos temas tratados. 

2. Limiar: explica a intención da 
obra e/ou como utilizala. 

3. Prólogo:presentación da obra e 
do seu contido. Escrita por unha 
persoa diferente o autor. 

4. Glosario:vocabulario específico 
da obra. 

5. Notas:información aclaratoria 
ou complementaria de puntos 
concretos do libro. 

6. Bibliografía: lista de 
documentos empregados polo 
autor para elaborar a obra. 

 

Organización da biblioteca 
      Na biblioteca os documentos agrúpanse 
por temas, numerados en grupos do 1 ao 10. 
Este tipo de clasificación chámase CDU . 
 

 
 
  Cada un dos dez apartados subdivídese á 
vez noutros dez. 
 
 
 


