BUSCAS NO
CATÁLOGO DA
BIBLIOTECA

¿COMO BUSCAR UN LIBRO NO CATÁLOGO?
Todos os fondos da biblioteca están recollidos no catálogo
colectivo da Rede de Bibliotecas de Galicia. Podemos consultar
este catálogo a través de Internet en calquera ordenador. O
enderezo é: catalogo.rbgalicia.org

No menú da esquerda escollemos a opción “bibliotecas municipais”
e aparece a seguiente pantalla:

Dános a opción de consultar o catálogo por provincias. Picamos co
rato sobre a provincia da Coruña. Aparece unha nova pantalla na
que poñeremos os datos da obra que queramos buscar, xa sexa
libro, CD, DVD...

En ubicación, en lugar de “tódolos concellos” escollemos a opción
“Concello de Ortigueira”. Onde pon “Calquera” despregamos e
dános a opción de consultar por “Título”, por “Autor” ou por
“Materia”; no exemplo que figura a continuación eliximos a opción
“Título”. Á carón poñemos os datos que sabemos, neste caso o
título da obra (se só sabemos unha palabra do título podemos
facer a busca por esa palabra, aínda que seguramente daranos
varios resultados e non unicamente o que estamos buscando).
Podemos precisar máis a busca engadindo outros datos nos
seguientes campos, poñeriamos que tipo de material buscamos
(libros, música, vídeos...) ou en que idioma está ou entre que anos
foi editado ou quen o editou.

Dámoslle a buscar e aparece a ficha cos datos do libro e a súa
ubicación en todas as bibliotecas da Rede que teñen ese libro. En
primeiro lugar aparece a ficha do libro que nos proporciona
diversos datos: autor, título, datos de publicación, descrición
física... A continuación figura a relación de bibliotecas que teñen
ese libro. No noso caso fixarémonos na Biblioteca de Ortigueira
e veremos que signatura ten o libro (dato que nos indica onde
está colocado ese libro na nosa Biblioteca), o tipo de préstamo
(se o libro se presta a domicilio ou é de consulta) e o seu estado
(se o libro está prestado pon a data de devolución: vence 10-102006, e se non está prestado, pon dispoñible).

Outra opción moi interesante que se nos ofrece nesta páxina do
catálogo colectivo é ver o noso historial de préstamos, é dicir, a
relación de materiais que levamos en préstamo a domicilio ao
longo do tempo. Na pantalla de busca picamos na opción “ver
rexistro de usuario”.

Aparece unha nova pantalla na que debemos introducir o noso
nome e o código de barras que aparece no noso carné da
biblioteca. A continuación, picamos no botón enviar e aparecen os
nosos datos persoais e ofrécenos a opción de ver as nosas buscas
preferidas ou o noso histórico de préstamos.

