
COMO BUSCAR UN RECURSO NA BIBLIOTECA DA ESCRBBCCG

                                                        Porta da biblioteca no segundo andar

A Biblioteca está no segundo andar, e conta co local propiamente dito da biblioteca, unha sala anexa

que funciona tamén como espazo de traballo  con ordenadores (sempre aberta),  salas de lectura

informal e postos de traballo no corredor do segundo andar, e o expositor de novidades na planta

baixa da Escola.  

    
                   

Sala da biblioteca                              Sala anexa con postos con ordenadores              Salas de lectura informal e espazo
         de traballo



1.  NON  SEI  EXACTAMENTE  QUE  BUSCO,  TEÑO  INTERESE  POR  UN  TEMA

CONCRETO  E DESEXO SABER QUE HAI NA BIBLIOTECA SOBRE ESE TEMA. 

Necesitas ir á sala da biblioteca no segundo andar. Tes que consultar a “Clasificación temática”, que

está dispoñible  en formato impreso na propia biblioteca,  ou na web (“biblioteca”-”clasificación

temática”). A clasificación temática leva uns códigos numéricos, que son os que nos informan de

onde están fisicamente colocados os recursos desa temática na biblioteca.  Despois  só necesitas

buscar ese apartado/código numérico nos estantes, e consultar os recursos dispoñibles sobre o tema

que che interese. 

A orde numérica nos estantes da biblioteca séguese dende arriba cara abaixo, e dende os estantes da

esquerda cara a dereita,  empezando pola sala da biblioteca.  Na sala  anexa,  que funciona como

biblioteca e como espazo de traballo, a orde de colocación dos libros é a mesma. 

A maior parte de recursos cos que contamos están localizados na biblioteca, aínda que algúns están

nos talleres ou aulas (laboratorio de química; arqueoloxía; escultura, etc.), polo que debes ter en

conta que podes atopar libros que sexan do teu interese non só na biblioteca. 

Ten tamén en conta que o hai dous estantes específicos para volumes grandes, é dicir, neses estantes

están localizados os libros que polo seu volume non caben onde lles correspondería ir colocados por

temática. Un deles está na sala da biblioteca, e o outro no corredor. 

Os fondos catalogados levan un adhesivo en papel cunha  sinatura topográfica con tres liñas de

texto. En primeiro lugar, o número da categoría temática correspondente (4.1.1, 3.2, 1.5, etc.). En

segundo lugar, as tres primeiras letras do apelido do autor en maiúsculas (FER, GUT, MEN, etc.).

En terceiro lugar, as tres primeiras letras do título, sen o artigo, en minúscula (arq, enc, con, etc.).

Os documentos están ordenados nos estantes seguindo unha orde numérica e alfabética (1 / AAA /

aaa sería o primeiro documento da lista; logo 1.1 / AAA / aaa; 1.1.1 / AAA / aaa; 2 / AAA / aaa; 2 /

BAA / aaa; 2 / BAA / baa; 3 / FER / con; etc.).  Varios libros poden compartir unha mesma sinatura

topográfica, pero cada un deles leva un número de rexistro único (identificador do libro). 

Como  se  comentou,  aqueles  volumes  máis  grandes  que  non  caben  nos  estantes  nos  que  lles

correspondería  ir,  levan (-G) a  continuación da  numeración da  sinatura,  para  sinalar  que  están



colocados nos estantes de volumes grandes. Nos casos dos fondos que están noutro espazo diferente

á  propia  biblioteca,  só  pode  saberse  onde están  buscándoos  no  catálogo en  rede.  Entrando no

exemplar, xa informa se está na sala de préstamo ou en que aula. 

O número de rexistro está escrito nunha das primeiras páxinas do libro, normalmente na primeira e

na esquina superior dereita. O formato é “R. número”: por exemplo, R.23, R.1020, etc. No caso dun

documento  que  estea  formado  por  varios  volumes  o  número  de  rexistro  será  o  mesmo  pero

indicarase a maiores “vol. I”, “vol. II”, etc.  É dicir, o nº de rexistro identifica a cada exemplar,

mentres que a sinatura topográfica infórmanos de onde debe estar colocado ese libro nos estantes. 

 

          Estante de volumes grandes                                     Orde dos libros nos estantes:1º numérica, 2º alfabética

É importante  que manteñas a  orde dos  libros  nos  estantes.  A orde vén determinada segundo o

código numérico (1.2 vai antes que 1.2.1, por exemplo), e dentro do mesmo código numérico, por

orde alfabética dos apelidos do autor (maiúsculas) e do título do libro (minúsculas). Ver foto. 

Recorda que os libros sinalados con un punto vermello non se prestan, son de consulta en sala, só se

poden baixar ata conserxería se fora necesario fotocopiar/escanear algo puntual, pero para movelos

do lugar  no que  están debe  rexistrarse o seu préstamo e a  súa  devolución.  Igualmente,  para  a

consulta dos TFE é necesario fixarse no tipo de permiso de préstamo que teñen (só consulta en sala,

préstamo ou posibilidade de difusión da copia dixital). 

https://escolaconservacion.edubib.xunta.gal/


2. QUERES SABER SE HAI UN LIBRO/RECURSO CONCRETO.

Podes facer a busca dende calquera dispositivo con conexión a internet, entrando na web da Escola

“biblioteca”- “catálogo en rede” .  Dende aí, podes facer consultas no noso catálogo. 

Podes buscar no cadro inicial, buscando por: “catálogo da biblioteca”; “título”; “autor”; “materia”; 

“ISBN”; “ISSN; “series”; “sinatura topográfica”. 

https://escolaconservacion.edubib.xunta.gal/


Tamén podes facer unha busca avanzada, poñendo palabras clave: 

Ex: Por exemplo, se buscamos o libro “La pintura sobre tela”, da autora Ana Villarquide Jevenois,

aparécennos dous resultados. 



Se pinchas no exemplar que che interesa, aparece a información relativa a ese exemplar, así como

se se presta ou non, se é só de consulta en sala, e onde atopalo. Tamén poderías ver se está prestado,

e se che interesa podes solicitar que cho reservemos para cando quede libre. Neste caso temos 3

exemplares deste libro, e se te fixas, dous deles están dispoñibles na “sala de préstamo” e outro na

“aula 2.1”. Tamén podes ver a sinatura topográfica de cada un deles para poder atopalos no estante

correspondente. 


