CATÀLEG DE LA
BIBLIOTECA VALENCIANA
NICOLAU PRIMITIU

http://bv.gva.es

¿QUÈ PERMET FER?
•

Consultar el catàleg por busca senzilla, avançada o experta, amb la
possibilitat d’introduir els criteris desitjats per a acotar la busca.

•

Seleccionar el documents d’interés d’una consulta per a confeccionar
una bibliografia.

•

Consultar els fons del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic
Valencià.

¿COM ES CONSULTA?
•

Pots consultar el catàleg complet de la Biblioteca Valenciana, un fons
concret, o conjuntament el catàleg de la Biblioteca Valenciana amb el
del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic Valencià. Per a això
seleccionem l’opció en: Busca a

Selecciona el fons que
vols consultar

•

Procés de busca:

a) Escriu en la casella corresponent el terme o els termes de busca. La busca
pot realitzar-se per qualsevol camp o per diversos al mateix temps.
b) Polsa amb el ratolí el botó Busca.

1. Escriu el terme o
termes de busca
2. Polsa el botó Busca

c) Apareix la llista de documents:

d) Selecciona el document que t’interesse (clic sobre el títol).
e) Al visualitzar el document apareix en la pantalla les dades del document i
una pestanya de Exemplars:

Localització i
disponibilitat

Dades del
document

f) En la pantalla d’Exemplars apareix la informació sobre cada exemplar, com
la signatura, dada necessària per a sol·licitar el document per a la seua
consulta.

•

Pots buscar qualsevol tipus de document des de Busca avançada
especificant la teua busca des dels índexs de autors, títols, etc. i
acotar por llengua, país, dates de publicació o tipus de material
(manuscrits, revistes, llibres, recursos electrònics, etc.), així com
decidir com ordenar els resultats de la consulta.

Pots especificar la
busca

Pots acotar por
llengua, país o tipus
de material

Pots decidir com
ordenar els resultats

•

Pots buscar per qualsevol terme combinant operadors de busca o
restringint per camps des de Busca experta.

Qualsevol terme de
busca

¿COM POTS ELABORAR UNA BIBLIOGRAFIA?
1. Fes una consulta.
2. Marca els documents que t’interessen, fent un clic amb el ratolí sobre la
casella que hi ha al costat de cada document:

2. Marca els
documents

3. Punxa amb el ratolí en el botó Marcats que hi ha en la part superior
esquerra de la pantalla:

3. Punxa en el
botó Marcats

4. Apareix una llista amb els documents marcats.

5. Selecciona des de l’opció Enviar que et remeta el resultat por correu
electrònic, et genere un fitxer o se visualitze en pantalla:

5. Selecciona l’opció
d’enviament

6. Format de
presentació

4. Apareixen els
documents marcats

6. També pots triar el format de presentació del llistat.

