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Realiza a busca de libros en tres pasos:

Folla in- formativa

Paso 1

da Biblioteca Escolar

do IES de OROSO

Escribe o dato que coñezas
do libro que desexas
buscar. Podes buscar por
t í t u l o, p o r a u t o r, p o r
materia, por CDU, por
editorial e por ISBN.
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Paso 2

E
ESCRIB
O ENO
DEREZ
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Indícalle ao buscador o
tipo de dato que
introduciches para que se
efectúe adecuadamente
a busca.

Preme no botón “Buscar”.

A continuación, aparecerá na zona dereita da pantalla un
listado cos libros da biblioteca que coincidan
(aproximadamente) co criterio de busca que ti
introduciches. Se aparece o que che interesa, clica sobre el
e apaarecerá un listado cos datos dos libros. Fácil, non?

LLE
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OPCIÓ
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Paso 3
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Feito isto, aparecerá na pantalla a
páxina da nosa Biblioteca, tal e como
podes ver nas dúas páxinas seguintes.
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Curiosidades
Neste apartado podes
obter datos sobre a
nosa biblioteca.
É de interese
consultar de vez
en cando o
apartado “Novas
e anuncios”.

Busca na
nosa biblioteca
Usa este servizo se
che interesa saber se
hai ou non na biblioteca
ese libro que che gosta
ou que che fai falta.
Podes buscar por
título, autor, materia,
serie, CDU, editorial ou
ISBN.
Podes buscar tamén
noutras bibliotecas
cercanas.

Busca na web

Zona da pantalla onde aparecerá un listado de libros como resultado
da busca efectuada polo lector ou lectora.

Datos básicos do libro
Localización do libro e información de se está ou non dispoñible

Navega por páxinas
web de interese para
estudantes e
profesores.

Xestións sen
xaneliña nin
mostrador
Fai xestións como a
reserva de exemplares
e envía suxestións de
compra ou para
mellorar o servizo.

Opinións e foro
Consulta as opinións
doutros lectores e
participa no foro.

Reserva o exemplar ou envía a túa opinión sobre o libro

