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Parte do libro que vai
pegada á cuberta e que
a une á primeira folla do
libro. A última folla
tamén vai pegada á
cuberta con outra
páxina de garda.

Ex-Libris

Etiqueta que se pode colocar na tapa
do libro, sobre a páxina de garda, e na
que se indica a biblioteca á que
pertence. Xeralmente leva motivos
ornamentais e simbólicos.

Folla in- formativa
da Biblioteca Escolar
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É a súa definición?
doutro material, manuscritas ou impresas,
cosidas, pegadas ou fixadas entre si por
calquera outro sistema, e encadernadas,
destinadas á lectura. 2 s m Publicación non
periódica que ten máis de 48 páxinas.

Ou é o seu contido?

(Véxase, por favor, a ilustración da cuberta)
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LIBRO 1 s m Conxunto de follas de papel ou

iun

ilibro?

Partes laterais da sobrecuberta
(ás veces da propia cuberta) que
se dobran cara ao interior.
Utilízanse para ofrecer datos
sobre a obra, o autor ou outros.

Boca

O deseño da cuberta é
acorde en xeral co
contido do libro.
Normalmente constan
nela o título, o autor, a
identificación da
editorial e outros
motivos ornamentais
como ilustracións ou
fotografías.

Solapas

Lombo

Etiqueta que se
pega no lombo
do libro, na que
está escrita a
signatura.

Páxinas en branco que
se colocan ao principio
do libro, aínda que
poden aparecer tamén
ao final ou en ambos
lugares.

Portada

Páxina do libro que está
enfrontada coa
portada. Pode levar
algún contido ou non.

Contraportada

Selo
da Biblioteca
Colócase xeralmente
sobre a páxina de
portada.
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Tapa
ou Cuberta

Páxinas
de cortesía

S

Parte na que
se unen os
pregos de
f o l l a s ,
constituíndo o
canto do libro.
Normalmente
leva, como
mínimo, o
título do libro e
o autor.

Primeira páxina impar que contén
o título da obra, o/a autor/a, o
nome do/a traductor/a e a
editorial. Polo xeral, repítense os
datos da cuberta.
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Faixa
Signatura
Clave escrita en
varias liñas que
indica a ubicación do
libro na biblioteca.

Fita de papel que rodea o libro e
que só se utiliza en ocasións. É
utilizada como un elemento de
reclamo.

Créditos
Datos específicos da edición: ano, lugar e
número da mesma, colaboradores, Copyright,
ISBN, Depósito legal, etc.

Sobrecuberta
Parte colocada sobre a cuberta.
Utilízase nalgúns casos para
engadir calidade á publicación
polo seu carácter decorativo e
protector. Normalmente tén o
mesmo deseño que a cuberta.

