RESUM CONSULTA BÀSICA AL CATÀLEG
1. Per realitzar la cerca de llibres i articles al Catàleg de la Biblioteca de la BICAB
només cal que cliqueu a la icona d’Internet situada a la barra inferior de la
pantalla i directament s’obrirà el catàleg de la Biblioteca.
2. Seleccioneu la opció “Accés al catàleg general”, que us permetrà fer alhora la
cerca de llibres, revistes, capítols de llibre o articles de revista.
3. Si busqueu informació sobre un tema del qual teniu poques dades i, no coneixeu
cap autor ni títol feu la cerca a “Qualsevol camp”, seguidament cliqueu
“Cercar”

4. Si voleu buscar un autor o un títol determinats es convenient especificar-ho al
camp corresponent (indiqueu per exemple els cognoms al camp “Autor” on la
cerca serà més pertinent). També podeu introduir les dades a l’opció “Qualsevol
camp” però els resultants no seran tant específics. Seguidament cliqueu
“Cercar”.
5. Seguidament apareixerà una primera informació del document, torneu a clicar en
el resultat que us interessi i es facilitaran moltes més dades.

Si voleu retornar a la pantalla anterior cliqueu a “Resultats”. Es molt important que
no pulseu “Atrás” del navegador d’internet perquè us caducarà la pàgina.

NO “Atrás”

SI “Resultats”

6. Per localitzar la ubicació dels documents a la Biblioteca, caldrà diferenciar els
llibres dels articles i capítols de llibres.
7.
En el cas dels llibres serà necessari annotar les dades que figuren al camp de
LOCALITZACIÓ: A) autor B) títol C) topogràfic. Fixeu-vos també si l’exemplar
està a la Sala de Lectura (on vosaltres mateixos el podreu agafar ja que són de lliure
accès) o al Dipòsit (accès restringit i us l’haurà de baixar l’oficial)

Autor

Títol
Topogràfic

En el cas dels articles apunteu es molt important annotar les dades que figuren en el
camp precedit per EN: A) Títol de la revista o u obra col·lectiva on es troba l’article o
capítol B) Any, numero i pàgines.

Apunteu això:

A l’Hemeroteca de la BICAB trobareu d’accès lliure els darrers anys de les revistes i
són de lliure accés.
Per als números anteriors i en el capítols de llibre caldrà que cliqueu al link que apareix
sobre el títol de la revista o del llibre (fixeu-vos que està en un altre color) per acabar de
localitzar el topogràfic corresponent.

Un cop hagueu finalitzat la consulta cliqueu a

.

