Normas de convivencia básicas

Formas de busca na

para o uso da biblioteca

nosa biblioteca

1. Axuda a crear un ambiente agradable
e lembra que hai outras persoas contigo na biblioteca. Modera o ruído.

Cando busques un libro na nosa biblioteca, vas
ter varias maneiras de facelo:

1. Busca directa.

2. Entra e sae sen molestar.

Se coñeces o autor, o título e o xénero, só terás

3. Mantén as instalacións limpas e coidadas e respecta os materiais. Son do
instituto, pero tamén son teus.

bo do libro unha pegatina como esta (sinatura):

4. Non está permitido comer nin beber
na biblioteca.

que seguir o plano da biblioteca e buscar no lom-

N‐G

(xénero)

FER

(apelido do/a autor/a)

via

( tulo)

Neste caso, o libro é está clasificado como

5. Cando remates, devolve o material
empregado ó seu lugar. Se non es
quen, pregunta á persoa encargada.
Para máis información sobre esta biblioteca:
O blog Biblioquiroga:

Agustín Fernández Paz e o título é “A viaxe de
Gagarin” .
No caso de que a sinatura teña outro formato,
pedide axuda á persoa encargada

2. Busca no OPAC Meiga.

O blog do club de lectura Libromanía:

Se non o atopas, ou queres consultar desde a

http://libromaniaquiroga.blogspot.com.es

casa se temos o libro na nosa biblioteca, podes

Publicacións en rede (consultar páx. web):

entrar na Internet e consultar o noso catálogo.

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesquiroga/

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Portada.aspx

Escola de Prensa:
Las medias rojas, Emilia Pardo Bazán
Sonetos ao Val de Quiroga, Manuel María

do IES de

“Narrativa en galego” (N-G), ten como autor a

http://biblioquiroga.blogspot.com.es

Biblioletíns

Biblioteca

3. Busca con apoio
Na biblioteca sempre terás unha persoa encargada dos empréstitos, que estará á túa disposición
para axudarche a atopar o libro que buscas.
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* Plano da biblioteca do IES de Quiroga *

Obras en inglés e francés
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