
Cerca bàsica

· Cerca general: 

Si ompliu el camp de cerca amb la opció desplegable “Catàleg de Biblioteca” podreu realitzar 
una cerca a tots els camps de registre  del catàleg.



· Cerca per camps indexats

Si voleu obtenir un millor resultat de cerca podeu acotar la cerca per camps

· Títol : Cerca el títol del document. P.x. Plaça del diamant

· Autor : Cerca sobre el nom i cognoms dels autors. Es recomana sempre posar el primer
cognom de l’autor per exemple : Cervantes

· Tema (Subject) : Cerca sobre el llistat de matèries. Quins aspectes tracte el documents.

Exemple: Art Barroc ; Catedrals

· ISBN / ISSN: Si coneixeu ISBN . Codi digital d’abast mundial que identifica els llibres
podeu cercar un llibre directament. Per exemple: Per cercar un llibres d’una bibliografia.
ISSN correspon a les revistes.



Cerca avançada

La cerca avançada permet més opcions de cerca.

· Permet l’ús d’operadors boleans a la cerca:  I   O  NO

· Permet limitar la cerca mitjançant un desplegable

· Permet seleccionar el tipus de document : «Tipus d’exemplar»



· Permet seleccionar l’idioma

· Permet seleccionar la biblioteca de campus on es troba



Resultats

A la pàgina de resultats de cerca podem veure la disponibilitat i la ubicació dels documents.

A la part esquerra hi ha l’opció 

Afineu la vostra cerca

Aquest apartat permet que es limitin els resultats segons les seves característiques
· Availability

Limita els resultats per la seva disponibilitat. Limita a «Exemplars disponibles»

· Autors
Limita els resultats per la seva autoria

· Col·leccions especials (Canviar a biblioteca dipositaria o campus)(Holding libraries)
Limita els resultats segons on està ubicat. Localització

· Tipus d’exemplar
Limita segons el suport documental (Llibre, DVD, etc.)(Llistat de tipus d’exemplar a la 
cerca avançada)

· Col·lecció
Limita segons la col·lecció

· Matèries
Limita segons la temàtica del document


