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A. Katalogorako (OPAC) sarbidea
Helbide honen bitartez sar zaitezke Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearen (aurrerantzean
EIPS) Katalogoan (OPAC ere deitua):
http://www.katalogoak.euskadi.net/katalogobateratua/
OPACen kontsultak egitera sartzeko bi era daude:
1. Sarbidea erabiltzaile anonimo gisa. Liburutegien funtsak soilik kontsultatu nahi
badituzu.
2. Sarbidea liburutegiko erabiltzaile identifikatu gisa. Funtsak kontsultatzeaz gain,
aplikazioaren zerbitzu guztiak baliatu ahal izango dituzu.
Erabiltzaile gisa identifikatzeko, honakoa egin beharko duzu:
1. Karneta / E-mail elektronikoa eremuan, sartu NANa (letrarik gabe) edo erabiltzaileak
sarean alta hartutako posta elektronikoaren helbidea.

2. Klabea eremuan, sartu zure sarbide-gakoa (zure liburutegian emango dizute pasahitza).
Ohar garrantzitsua: Komeni da jakitea OPACen saioa iraungi egingo dela 15 minutuz
jardunik gabe egonez gero, eta ondoren ostera konektatu beharko dela, datuak berriro
sartuz:

B. Identifikatutako irakurlea
Liburutegiko identifikatutako irakurle gisa sartzen bagara, aplikazioaren zerbitzu
hauek erabili ahal izango ditugu:
1. Interesatzen zaizkigun dokumentuen gaineko informazio guztia eskuratzea (liburuak,
filmak, gaikako atalak…).
2. Gure liburutegiari erosketa eta/edo eskuratze berriak proposatzea.
3. Gure esteka pertsonalizatuak sortzea.
4. Gure liburutegiari nahi duguna komentatzea.
5. Pasahitza aldatzea.
6. Komentarioak egiteko ezizena aldatzea.
7. Liburu bat Internetez eskatu edo erreserbatzea.
8. Gure maileguen egoera ezagutzea eta maileguak berriztatzea.
9. Etiketatze soziala.
10. Erabiltzaileek iruzkindu eta baloratutako liburuak.
11. Ikusi azken nobedadeak.

1.- Eskuratu interesatzen
(liburuak, gaikako arloak…).

zaizkizun

dokumentuen

gaineko

informazio

guztia

1. Identifikatu erabiltzaile gisa Katalogoan (OPAC)
2. Behin erabiltzailea konektatuta dagoela, irakurlearen aukeretara sartzen da Nire
liburutegia estekaren bidez, OPACen orrialde nagusian, hasierakoan. Aukera pertsonalen
pantaila bat agertuko da, eta, horien artean, Gordetako kontsultak (AIH).
AIH (Aukeratutako informazioaren hedapena) irakurleentzako kontsulta pertsonalizatuko
sistema bat da. Interesdun bakoitzak galdetegi bat bete ahal izango du, haren interesekoak
diren dokumentuei (liburuak, gaikako arloak...) buruzko informazioa jasotzeko diseinatua.
Leiho horretatik AIHetara sar daiteke, edo, nahi izanez gero, AIH bat gehitu:
AIH bat gehitzeko:
Deskribapena eta Bilaketa eremuak bete behar dira.
Deskribapena eremuan, idatzi Katalogoan (OPACen) zure AIH identifikatzeko agertzea nahi
duzun
testua.
Bilaketa eremuan, idatzi interesatzen zaizun bilaketa eta klikatu Gehitu.

AIH jakin batean sartzeko:
Klikatu interesatzen zaizuna eta leiho bat zabalduko da, hautatutako bilaketak dituen
dokumentuekin.

2.- Proposatu eskuratzeko materiala zure liburutegiari
1. Identifikatu erabiltzaile gisa Katalogoan (OPAC).
2. Behin erabiltzailea konektatuta dagoela, irakurlearen aukeretara sartzen da Nire
liburutegia estekaren bidez, OPACen orrialde nagusian, hasierakoan. Aukera pertsonalen
pantaila bat agertuko da, eta horien artean aurkituko duzu "Desideratak" izenekoa.
Desiderata bat erosketa eta/edo eskuratze bat egiteko proposamena da.
Liburutegiari proposatu ahal izango diozu zuretzat garrantzizkoa den edozein
dokumentu eros dezala. Leiho honetatik, zure desideraten egoera kontsultatu eta,
nahi izanez gero, berriak gehitu ahal izango dituzu.
3. Desiderata bat gehitzeko, klikatu Gehitu eta bete inprimakia liburutegiari erosteko
proposatzen dizkiozun dokumentuei buruzko datuekin.

3.- Sortu zure esteka pertsonalizatuak
Nire loturak ataletik, zure lotura pertsonaletara sartu eta berriak gehitu ahal izango dituzu.

Lotura bat gehitzeko:
1. Deskribapena eremuan, Katalogoan (OPAC) agertzea nahi den deskribapena idazten da.
2. URL eremuan, estekak zein helbidera daraman adierazten da.
3. Klikatu Gehitu.
Esteka jakin batera joateko:
1. Klikatu interesatzen zaizuna Nire liburutegia ataletik edo pantaila nagusiaren behealdean,
eskuinera, dagoen Nire loturak ataletik.

4.- Komentatu nahi duzuna zure liburutegiari (proposamenak, iritziak, kritikak,
kexak...).
1. Identifikatu erabiltzaile gisa Katalogoan (OPAC).
2. Pantailaren goialdean, eskuinera, klikatu Iradokizunak eta iruzkinak.

3. Idatzi komentatu nahi duzuna (proposamenak, iritziak, kritikak, kexak...) eta klikatu
Onartu.

4. Nire liburutegia atalean, zure iruzkinen egoera ikusi ahal izango duzu.

Eta zure liburutegiaren erantzuna:

5.- Nola gehitu/aldatu posta elektronikoa edo pasahitza
 Zure posta elektronikoa gehitu/aldatu nahi baduzu:
1. Sartu identifikatutako erabiltzaile batekin.
2. Klikatu Nire liburutegia.
3. E-mail aldatu eremuan, sartu zure helbide elektronikoa.
4. Klikatu Onartu.

• Helbide elektronikoa gaitu nahi baduzu, hautatuta utzi e-maila erabili laukitxoa.
 Zure pasahitza aldatu nahi baduzu:
1. Sartu identifikatutako erabiltzaile batekin.
2. Klikatu Nire liburutegia.
3. Klabearen aldaketa eremuan, sartu zure egungo pasahitza, zure pasahitz berria
eta baieztatu pasahitz berria.
4. Klikatu Onartu.

6.- Nola lan egin Katalogo (OPAC) erabiltzaileari atxikitako ezizen batekin
Nola gehitu ezizen bat
Ezizen bat zure Katalogo (OPAC) erabiltzaileari atxikitzea nahi baduzu:
1. Sartu identifikatutako erabiltzaile batekin.
2. Pantailaren goialdean, ezkerrera, sartu zure ezizena laukian eta klikatu Gehitu.

• Behin erabiltzaileak ezizen bat atxikia duenean:
− Erabiltzailearen iruzkin eta balorazioetan hari atxikitako ezizena agertzen da.
− Ez da gehiago ikusten ezizena gehitzeko aukera.

• Iruzkin baten ezizena klikatzean, erabiltzaile berak egindako iruzkinak dituzten erregistro
guztiak bistaratzen dira.

• Nire liburutegia aukeraren ezizena klikatzean, erabiltzaile berak egindako iruzkinak
dituzten erregistro guztiak bistaratzen dira.

Nola aldatu ezizen bat
Zure erabiltzaileari atxikitako ezizena aldatu nahi baduzu:
1. Sartu Katalogoan identifikatutako erabiltzaile batekin.
2. Klikatu Nire liburutegia.
3. Ezizen berria eremuan, sartu zure erabiltzaileari atxiki nahi diozun ezizena.

1. Klikatu Onartu.

7. Eskatu edo erreserbatu liburu bat Internetez





1.
2.
3.
4.

urratsa.
urratsa.
urratsa.
urratsa.

Bilatu interesatzen zaizun dokumentua
Eskaera bat egin (mailegatuta ez badago)
Erreserbatu (beste erabiltzaile batek mailegatua badu)
Zure eskaerak eta/edo erreserbak bistaratu

1. urratsa. Bilatu interesatzen zaizun dokumentua
1. Identifikatu erabiltzaile gisa Katalogoan.
2. Egin erreserbatu nahi duzun liburuaren bilaketa.
3. Pantaila batean dokumentu bat agertuko da formatu osoan, adibidean bezala. Aleari
buruzko informazioaz gain, dokumentu hori mailegatuta dagoen ala ez agertzen da:

2. urratsa. Eskaera bat egin
Eskaera “erreserba” bat da, liburutegian une horretan ERABILGARRI dagoen ale bat hartzeko.
GOGORATU:
SAREKO LIBURU GUZTIAK ESKA DAITEZKE. GOGOAN HARTU, ALABAINA, ZURE
LIBURUTEGIAN EZ DAGOEN ALE BAT ESKATZEN BADUZU, HURA DAGOEN
LIBURUTEGIRA JOAN BEHARKO DUZULA JASOTZERA.

Ikusten ari zaren dokumentuari lotutako aleetako bat eskatu nahi baduzu, klikatu ALEAK
erlaitza. Gero, klikatu Mailegua eskatu.
Mailegua eskatu ondoren, pantaila hau agertuko da:

Mailegu-eskaera bat gehitzeko, aukeratu nahi duzun alea eskuineko zirkuluan klik eginez, eta
jarraian klikatu Onartu.

Gogoratu une horretan zigortuta bazaude ezingo duzula mailegu-eskaerarik egin.

3. urratsa. Erreserbatu
MAILEGUAN DAGOEN LIBURU BATEN ERRESERBAK SOILIK EGIN DAITEZKE. Liburua
eskuragarri badago, nahikoa da liburutegira joan eta bertatik hartzea.
Ikusten ari zaren
Erreserbatu.

dokumentuari

lotutako

aleetako

bat

eskatu

nahi

baduzu,

klikatu

Erreserba bat egiteko, aukeratu nahi duzun alea eskuineko laukitxoan klik eginez, eta jarraian
klikatu Onartu.

GOGORATU: BEHIN ZURE ERRESERBA AKTIBATU ONDOREN, BI EGUNEKO EPEA
IZANGO DUZU DOKUMENTUA LIBURUTEGITIK JASOTZEKO. EPEA IGARO ETA
JASOTZEN EZ BADUZU, ERRESERBA HURRENGO IRAKURLEARENTZAT IZANGO DA.
ZIGORTUTA BAZAUDE EZINGO DUZU ERRESERBARIK EGIN.

4. urratsa. Zure eskaerak eta/edo erreserbak bistaratu
Nahi izanez gero, edozein unetan ikus ditzakezu zuk egindako eskaerak edo erreserbak.
Horretarako:
1. Identifikatu erabiltzaile gisa Katalogoan (OPACen).
2. Behin erabiltzaile gisa konektatu ondoren, irakurlearen aukeretara sartzen zara Nire
liburutegia estekaren bidez, OPACen orrialde nagusian, hasierakoan. Aukera pertsonalen
pantaila bat agertuko da, eta horien artean aurkituko duzu:
Mailegu-eskaerak
Leiho honetatik, egin dituzun eskaerak ikus ditzakezu, horien egoera egiaztatu eta, nahi izanez
gero, ezabatu.

Mailegu-eskaera bat ezabatzeko, klikatu Ezabatu.

Erreserbak
Leiho honetatik erreserbak ikus ditzakezu, itxarote-zerrendan zein tokitan zauden egiaztatu
eta, nahi izanez gero, erreserbak ezabatu.
Erreserba bat ezabatzeko, klikatu Ezabatu.

8.- Ezagutu zure maileguen egoera eta maileguak berritu
1. Identifikatu erabiltzaile gisa Katalogoan (OPACen).
2. Behin erabiltzaile gisa konektatu ondoren, irakurlearen aukeretara sartzen zara Nire
liburutegia estekaren bidez, OPACen hasierako orrialdean. Aukera pertsonalen pantaila bat
agertuko da, eta horien artean aurkituko duzu:
Mailegu-eskaerak
Leiho honetatik, egin dituzun eskaerak ikus ditzakezu, horien egoera egiaztatu eta, nahi izanez
gero, ezabatu.
Mailegu-eskaera bat ezabatzeko, klikatu Ezabatu.

Erreserbak
Leiho honetatik erreserbak ikus ditzakezu, itxarote-zerrendan zein tokitan zauden egiaztatu
eta, nahi izanez gero, erreserbak ezabatu.
Erreserba bat ezabatzeko, klikatu Ezabatu.

Maileguak
Zenbat dokumentu mailega daitezke?
Sarean parte hartzen duten liburutegietatik 16 dokumentu batera hartzeko aukera eskaintzen
dizugu:



Zure udal-liburutegitik 6 dokumentu eraman ahal izango dituzu etxera: 3 monografia
sailekoak eta 3 berezien sailekoak.
Sareko gainerako liburutegietatik 10 dokumentu gehiago hartu ahal izango dituzu: 5
monografia sailekoak eta 5 berezien sailekoak.

Zenbat denborarako?
Dokumentuak 21 egunetarako uzten dira maileguan. Behar izanez gero, beste 21 egunetarako
berritu ahal duzu mailegua, baldin eta beste pertsona batek aurretik dokumentu hori
erreserbatu ez badu. Horrela bada, EZINGO DUZU MAILEGUA BERRITU.
Material bereziak (bideoak, diskoak, ordenagailu-artxiboak eta abar) 7 egunez mailega
daitezke, eta beste 7 egunez luzatu epea. Liburuekin bezala, norbaitek dokumentuaren
erreserba egin badu EZINGO DUZU MAILEGUA BERRITU.
Mailegu bat berritzeko, nahikoa duzu Berriztatu klikatzea.

GOGORATU: Maileguak berritu ahal izango dira soilik indarrean dagoen maileguaren azken
bost egunetan, eta betiere epea luzatu nahi den dokumentua edo dokumentuak beste pertsona
batek erreserbatu ez baditu.

9.- Etiketatze soziala
Katalogoan (OPAC) identifikatutako erabiltzaileek etiketak (etiketa-hodeiak) jar diezazkiekete
erregistro bibliografikoei, beste erabiltzaile batzuek kontsultatu ahal ditzaten.

Etiketa sozial bat gehitzea:
Lehenik, irakurle gisa identifikatu Katalogoan (OPACen), ondoren bilaketa bat egin eta hautatu
zer erregistrori jarri nahi zaion etiketa.

Klikatu Etiketak erlaitza:

Klikatu Gehitu etiketa aukera. Beste leiho bat agertuko da:

Etiketa eremuan, sartu atxiki nahi dugun etiketa.
Klikatu Onartu.
Aurretik, bilaketa-termino bat sartu behar da; bestela, abisu-mezu bat agertuko da.

Etiketa gehitu aurretik hura jada existitzen den eta zer beste etiketarekin lotu daitekeen
ikusteko,

klikatu

Egiaztatu.

Etiketa berria bada, Etiketa berria mezua agertuko da.

Aurretik etiketa baldin badago, Egiaztatu botoian klik egitean, beste izenburu batek etiketa
hori duela adieraziko du programak.

Etiketa jada existitzen bada eta lotutako terminoak baditu, Egiaztatu botoian klik egitean,
lotutako terminoak Erlazionatutakoak laukian agertuko dira.

Erregistroari lotzeko lehendik existitzen den etiketa bat erabiltzen badugu, etiketa horren
aldeko botoa emango dugu.
Erabiltzaileak erregistro batean etiketa adierazi badu, ezingo du dokumentu horretan berriz
erabili; bai, ordea, beste batzuetan.
Etiketa sozial baten alde bozkatzea:
Etiketa sozial baten aldeko botoa emateko hiru modu daude:
Etiketa soziala esleituta duen erregistro bati lotuz.
Bozkatu eremuan etiketa hautatuz eta Onartu aukeran klik eginez.

Erlazionatutakoak eremuan hautatuz eta Onartu aukeran klik eginez.

Onartu aukeran klik eginez, Erlazionatutakoak eremuan hautatutako etiketa erregistroan
gehituko da.

Etiketa sozialak ikusteko:
Ez da beharrezkoa Katalogoan (OPACen) identifikatzea erregistro bati esleitutako etiketak
ikusteko. OPACen sar daitekeen edozer erabiltzailek ikus ditzake. Nahikoa da bilaketa bat
egitea, dokumentua bistaratzea eta Etiketak erlaitzean sartzea.

Kurtsorea etiketaren gainean jartzean, zenbat boto dituen ikus daiteke.

Etiketa baten gainean klik eginez gero, lotuta duten erregistro guztiak ikusiko ditugu.
Etiketa sozialak bilatzeko:
OPACen hasierako pantailan etiketak ikus daitezke.

Etiketa jakin bat ikusteko, idatzi bilatu nahi duzun terminoa Etiketa laukian.

Etiketak alfabetikoki ordenatuta daude, eta boto-kopurua agertuko da.

Etiketa batean klik egitean, zer erregistrori lotu zaien ikusiko dugu.

Etiketen bilaketak emaitzarik ematen ez badu, programak honako mezu hau erakutsiko du:

10.- Erabiltzaileek iruzkindu eta baloratutako liburuak
Katalogoan (OPACen) iruzkin gehien dituzten liburuak ikusi ahal izateko, klikatu Iruzkin
gehien dituztenak aukera.
OPACen gehien baloratutako liburuak ikusi ahal izateko, klikatu Baloratuenak aukera.
Adibidez:

Klikatzean, iruzkin gehien dituzten erregistroak agertzen dira

11.- Azken nobedadeak ikusi
Aplikazioan alta emandako azken aleak Katalogoan (OPACen) ikusiko dira, New etiketarekin.
Etiketa hori bilaketa bat egiten dugunean agertzen da, ALEAK erlaitzean. Informazio horretaz
gain, eskura dagoen ale-kopurua eta aleak zenbat aldiz mailegatu diren ere jakin daiteke.

C. Liburutegi-sareko funtsak kontsultatzea
A. Non bilatu








Bilaketa zuzenak katalogoan.
Bilaketa aurreratuak katalogoan (Katalogo osoan kontsulta egin).
Kontsultak sareko liburutegietako katalogoetan.
Kontsultak Nire Liburutegiko katalogoan (erabiltzaile gisa identifikatu ondoren).
Kontsultak aldizkako argitalpenen katalogoan.
Gomendatutako bibliografietara sartu.
Irakurketa-giden kontsultak.

B. Nola bilatu







Eremu jakin batean bilaketa egitea.
Eremu batean baino gehiagotan aldi berean bilaketa egitea.
Bilaketa, trunkamendu bidez.
Bilaketa boolearrak.
Kontsultak autoritateen alorrean.
Kontsultak indizeen alorrean.

C. Sortu zure bibliografia

A. NON BILATU
 Bilaketa zuzenak katalogoan
Aukera sinpleena da. Bilaketa bat zuzenean egin nahi baduzu, formulario batean sartu beharrik
gabe, sartu interesatzen zaizkizun terminoak Bilatu eremuan. Bilaketa Katalogo osoko
edozein eremutan egiten da (egilea, izenburua, argitaletxea…).

Kontuan izan behar da adibidean aipatutako hiru terminoak dituen edozein dokumentu
berreskuratuko duela bilaketak, zuk ezarritako hurrenkera gorde gabe, eta erregistroaren
edozein eremutan (egilea, izenburua, oharrak...). Beraz, gerta liteke berreskuratutako
dokumentuen artean bakarren batek loturarik ez izatea zuk bilatu nahi duzun horrekin.

 Bilaketa aurreratuak katalogoan (Katalogo osoan kontsulta egin)
Hasierako orrialdean klikatu Bilaketa aurreratua eta kontsultako formularioan sartuko zara.

 Kontsultak sareko liburutegietako katalogoetan
EIPSn sartuta dagoen liburutegi bakoitzaren katalogoak kontsulta ditzakezu, bi eratara. Alde
batetik, hasierako orrialdetik liburutegietako bat aukera dezakezu:

Bestetik, liburutegi jakin batera sar zaitezke Bilaketa aurreratuaren orrialdetik:

Bi kasuetan, katalogo osoarentzat azaldutako modu berean egiten da kontsulta.
Orrialde-hasiera
 Kontsultak Nire Liburutegiko katalogoan (erabiltzaile gisa identifikatu ondoren)
Klikatu Kontsultatu nire liburutegiko katalogoa. Gure liburutegiko funtsetan soilik egingo
da bilaketa.
Orrialde-hasiera
 Kontsultatu Eskurapen berriak
Liburutegiek edozein formatutan eskuratutako azken produktuak, azken hogeita hamar
egunetan alta emandakoak, kontsultatzen dira. Nire Liburutegitik nahiz pantaila nagusiko
sarrerako botoitik sar daiteke.

Katalogo osoarentzat azaldutako modu berean egiten da kontsulta.
 Kontsultatu Hemeroteka katalogoa
Hemeroteka klikatuta, aldizkako edo seriatutako argitalpen guztiak kontsulta daitezke.
Katalogo osoarentzat azaldutako modu berean egiten da kontsulta.

 Kontsultatu Bibliografia Nazionala katalogoa
Bibliografia Nazionala klikatuta, Lege Gordailua-ren kopia duten aleak kontsulta daitezke.
Katalogo osoarentzat azaldutako modu berean egiten da kontsulta.

 Kontsultatu Ondare bibliografikoa katalogoa

Ondare bibliografikoa klikatuta, 1940ko urtarrilaren 1a baino lehen argitaratutako material
guztiak kontsulta daitezke. Katalogo osoarentzat azaldutako modu berean egiten da kontsulta.

 Gomendatutako bibliografietara sartu
Klikatu Gomendatutako bibliografiak. Liburutegi guztiek ez dute zerbitzu hori. Zerbitzua
dutenetan, hasierako pantailatik sartzen da bertara. Atal honetatik, liburutegi bakoitzak
gomendatutako bibliografietara sartuko gara:

Orrialde-hasiera
 Kontsultatu liburutegi parte-hartzaileak sortuz doazen irakurketa-gidak
Klikatu Irakurketa-gidak.

B. NOLA BILATU
Bilaketak egiterakoan gogoan hartzekoak:


Bilaketan gehienez 250 karaktere erabil daitezke.



Bilaketa edozein eremutan egin daiteke, baita eremu batean baino gehiagotan ere, aldi
berean.



Bilaketa-terminoak nolanahi idatz daitezke, hau da, letra larriz edo xehez, diakritikoak,
azentuak eta dieresiak eta abar erabiliz, edo erabili gabe.



Sartzen den termino oro (hitz bat, zenbaki bat, karaktere-segida bat eta abar) bilaketaterminotzat hartuko da.



Bilaketetan ez dira puntuazio-markak erabili behar.



Ez dago hitzik, hitz huts gisa definitutakorik. Bilagarri gisa mantendu dira preposizioak,
artikuluak eta abar.



"NO", "MISMO", "CERCA" eta "CON" eragile boolearrak dira, eta sistemak ez ditu hitz
gisa identifikatzen. Beraz, ez erabili termino bilagarri gisa.

 Nola egin bilaketa eremu jakin batean
1. Egin klik bilaketa egin nahi duzun eremuan (egilea, argitaletxea, gaia…).
2. Idatzi aurkitu nahi dituzun terminoak.
3. Azkenik, klikatu Bilatu.
Orrialde-hasiera
 Egin bilaketa eremu batean baino gehiagotan batera
1. Idatzi terminoak bilketa egin nahi duzun eremuetako bakoitzean.
2. Klikatu Bilatu.

Orrialde-hasiera
 Bilaketa, trunkamendu bidez
Trunkamendu bidez, hitz-zatiak aurkitu daitezke. Trunkamenduak bi eratakoak izan daitezke:
? (Galdera-marka) Bilaketa-terminoaren edozein tokitan jarrita, ? bakoitzak karakter bakar
bat ordezten du. Horrela, bilaketaren patroia betetzen duten eta ? horren ordez edozein
karaktere duten dokumentu guztiak aurkituko dituzu.
1. Aukeratu bilaketa egin nahi duzun eremua (egilea, izenburua eta abar).
2. Idatzi bilatu nahi duzun karaktere-katea, ordeztu nahi duzun karaktere bakoitzeko ? bat
jarriz.
3. Klikatu Bilatu.

Adibide honetan, bilaketak bai “Etxebarria” bai “Etxeberria” berreskuratuko lituzke

* (Izartxoa) Bilaketa-terminoaren edozein tokitan jarrita, edo batean baino gehiagotan
batera, karaktere-kate bat ordezten du. Horrela, bilaketaren patroia betetzen duten eta *
horren ordez karaktere-kate bat duten dokumentu guztiak aurkituko dituzu.
1. Aukeratu bilaketa egin nahi duzun eremua.
2. Idatzi bilatu nahi duzun karaktere-katea, karaktereak ordeztu nahi dituzun tokian * bat
jarriz.
3. Klikatu Bilatu.

Orrialde-hasiera
 Bilaketa boolearrak
Eragile boolearrak erabiltzeko aukera dago. Horien bidez, kontsultak hitz edo esaldi soil
batekin baino zehatzago egin daitezke. Eragile boolearrak hitzak edo esaldiak konbinatzeko
erabiltzen dira. Lau eragile boolear daude: Y, O, NO eta XOR (EXCLUSIVE OR).
Y Lotzen diren terminoak dokumentu berean daude. Erregistro berean hitz edo esaldi bat baino
gehiago bilatzeko erabiltzen da. Eragilea erabil daiteke konbinatu nahi diren hitz edo esaldien
artean Y hitza (komatxorik gabe) idatzita, edo zuriune edo ampersand (&) bat jarrita.
zuzenbide & zibila
Y
"zuzenbide penala"

Aurkitzen ditu bai zuzenbide eta zibila hitzak dituzten erregistro guztiak
bai "zuzenbide penala" esaldia dutenak

O Dokumentuetan terminoetako bat dago, bestea edo biak. Hitz edo esaldi bat baino gehiago
bilatzeko erabiltzen da, baina ez ezinbestean erregistro berean.
zuzenbide
O
zibila

Aurkitzen ditu bi hitzetako bat edo bi hitzak, zuzenbide edo zibila eta
penala, dituzten erregistro guztiak.

Zuzenbide O zibila
Aurkitzen ditu penala hitza eta beste bi hitzetako bat edo biak dituzten
Y
erregistro guztiak.
penala
NO Eragile honekin lotutako lehenengo terminoa dokumentuetan dago, baina bigarrena ez.
Hitz edo esaldi jakin batzuk ez dituzten erregistroak bilatzeko erabiltzen da.
Zuzenbide
NO
zibila

Aurkitzen ditu zuzenbide hitza duten baina aldi berean zibila hitza ez
duten erregistro guztiak.
Aurkitzen ditu "Internet" hitza ez duten erregistro guztiak.

NO Internet

Kontuan izan tankera honetako kontsultak egiten direnean, aurkitutako
erregistroek ez dutela agertzen nabarmendutako testurik.

XOR Zehaztutako terminoetako edozein dago dokumentuan, baina ez zehaztutako termino
guztiak. Zenbait hitz edo esaldiren arteko bat, baina ez bi edo gehiago, duten erregistroak
bilatzeko erabiltzen da.
Juan
XOR
Pedro

Aurkitzen ditu Juan hitza edo Pedro hitza, baina ez biak, duten erregistro
guztiak.

Posizio-eragileak ere erabil daitezke. Posizio-eragileek (MISMO, CON, CERCA, ADJ)
erregistro berean gertu dauden terminoak dituzten erregistroak aurkitzen dituzte. Posizioeragileak erabil daitezke bilaketa-eremu baten barruan hitzak edo esaldiak lotzeko, baina ez
bilaketa-eremuen artean.
MISMO Erregistro bibliografikoaren eremuak termino guztiak zehaztuta dituen erregistroak
erabiltzen ditu. Bilaketa-termino guztiak eremu beraren barruan daude, baina ez
ezinbestean esaldi berean.
Bizkaia
MISMO
historia

Aurkitzen ditu eremu beraren barruan bai Bizkaia bai historia dituzten
erregistro guztiak.

CON Aurkitzen ditu eremu batean esaldi beraren barruan zehaztutako termino guztiak dituen
erregistroak.
Bizkaia
CON
historia

Aurkitzen ditu esaldi beraren barruan bai Bizkaia bai historia dituzten
erregistro guztiak.

CERCA Aurkitzen ditu eremu batek bilaketa-termino guztiak batera dituen erregistroak;
alabaina, terminoen hurrenkerak ez du zertan bat etorri terminoak sartu diren
hurrenkerarekin.
Bizkaia
CERCA
historia

Aurkitzen ditu eremu berean Bizkaia eta historia dituzten erregistro
guztiak. "Bizkaia" edo "historia", bietako edozein, lehendabizi ager
daitezke eremuan.

ADJ Aurkitzen ditu eremu batek bilaketa-termino guztiak batera eta horiek sartu diren
hurrenkeran dituzten erregistroak.
Bizkaiko
ADJ
historia

Aurkitzen ditu Bizkaiko historia batera eta hurrenkera horretan duten erregistro
guztiak.

Horrez gain, CERCA eta ADJ posizio-eragile batzuk gehitu daitezke hitzen arteko hurbiltasuna
mugatu edo zabaltzeko. Adibidez, ""DE ADJ1 AQUI ADJ3 ETERNIDAD" " idatz liteke "De aquí a
la eternidad" izenburua bilatzeko. ADJ3 eragileak esan nahi du hitzak aurki daitezkeela
bilagarriak diren bi hitzen barruan, baina hitz horiek sartutako hurrenkeran egon behar dutela.
Eragile erlazionalak ere erabil daitezke. Eragile erlazionalek (<, >, =, <>, <=, >=)
zenbakizko adierazpenak bilatzeko aukera ematen dute. Eragile erlazionalak erabiltzeko,
eremu bat {} giltzen artean itxi eta sartu eragile erlazional bat eta zenbaki bat.
<

hau baino txikiagoa

>

hau baino handiagoa

=

honen berdina

< > honekiko desberdina
<= hau baino txikiagoa edo berdina
>= hau baino handiagoa edo berdina

 Kontsultak autoritateen alorrean
Erregistro bibliografikoetan pertsona, erakunde korporatibo, izenburu edo gaiari loturik
sarbide-puntu gisa erabiltzen den goiburuaren forma normalizatua da autoritate bat.
Bakuninen kasuan, forma normalizatua da Bakunin, Mijail Aleksandrovich (1814-1876),
eta ez, esaterako, Bakunin, Mikhail (1814-1876). Hala, Bakuninen edo hari buruzko erregistro
guztiak berreskura daitezke, dokumentuan agertzen den izenaren forma edozein delarik ere.
Eremu batzuetan (egilea eta gaiak) bilaketa autoritateen datu-basea kontsultatuz egin daiteke;
hau da, pertsona, gaiak… ordezten dituzten erregistro bakarrak kontsultatuz.
Bilaketa hau egiteko:
1. Klikatu bilaketa egin nahi duzun eremua.
2. Idatzi aurkitu nahi dituzun terminoak.

3. Klikatu Aut.Aurk. eta aurkitutako autoritateen zerrenda agertuko da.
4. Klikatu interesatzen zaizuna eta leiho bat zabalduko da autoritate horrek dituen
dokumentuekin.
ikurra klikatuta, autoritate hori automatikoki kopiatuko da jatorrizko bilaketa-eremuan, zure
bilaketan beste eremuren bat begiratu nahi bazenu ere.

Orrialde-hasiera

 Kontsultak indizeen alorrean
Eremu batzuetan bilaketak datu-baseen indizeak kontsultatuz egin daitezke (adib. bilduma,
izenburua). Zerrenda horretan, bilatutakoaren aurreko eta ondoko terminoak azalduko dira
alfabetikoki ordenaturik.
Bilaketa hau egiteko:
1. Klikatu bilaketa egin nahi duzun eremua.
2. Idatzi aurkitu nahi dituzun terminoak.

3. Klikatu , eta jarritako terminoaren antzekoenak diren hitzen zerrenda agertuko da.
4. Klikatu interesatzen zaizuna eta leiho bat zabalduko da hitz hori duten dokumentuen
zerrendarekin.

C.- Sortu zure bibliografia
1. Egin kontsulta bat katalogoan
2. Behin bilaketa egin eta gero, emaitzak ikusiko dituzu zerrendaturik, honakoa bezalako
pantaila batean:

2. Zerrendako dokumenturik hautatu nahi izanez gero, helbide elektroniko batera edo fitxategi
batera bidaltzeko edo pantailan ikusteko, klikatu markatu nahi duzun dokumentuaren edo
dokumentuen ezkerraldean dagoen () laukitxoa.
Bilaketan aurkitutako erregistro guztiak hautatu nahi badituzu, klikatu Guztiak markatu.
Markatutako dokumentuen zerrendan sartu nahi baduzu, klikatu goiko barrako Markatuak.

Lan-saioan zehar markatutako dokumentuak pantailan ikusteko:
1. Bidali eremuan, hautatu Pantaila aukera.
2. Formatoa eremuan, hautatu dokumentuak
Bibliografia/Katalogo (OPAC) formatua.
3. Klikatu Onartu.

gordetzeko

nahi

dizun

formatua:

Markatutako dokumentuak fitxategira bidaltzeko:
1. Bidali eremuan, hautatu Fitxategia aukera.
2. Formatua eremuan, hautatu dokumentuak
Bibliografia/Katalogo (OPAC) formatua.
3. Klikatu Onartu.

gordetzeko

nahi

dizun

Markatutako dokumentuak posta elektronikora bidaltzeko:
1. Bidali eremuan, hautatu Email aukera.
2. Formatoa eremuan, hautatu dokumentuak gordetzeko nahi dizun formatua:
Bibliografia/Katalogo (OPAC) formatua.
3. Email eremuan, idatzi dokumentuak bidali nahi dituzun helbide elektronikoa.
4. Gaia eremuan, idatzi mezu elektronikoan jaso nahi duzun deskribapena.
5. Klikatu Onartu.

formatua:

