Com consultar el catàleg i localitzar un document
El catàleg del Servei de Biblioteques de la UAB permet localitzar els documents que es troben a les biblioteques de
la Universitat en qualsevol format: llibres, revistes, cd-rom, dvd, microfilms, recursos electrònics.... Podeu fer
cerques per paraula clau, títol, autor i matèria, entre d’altres camps bibliogràfics, i recuperar les referències d’aquells
documents que us interessen amb la seva informació bibliogràfica, localització (a quina biblioteca es troba), estat i
tipus de préstec i, en el cas dels recursos electrònics, també s’hi ofereix l’accés a través dels enllaços.
Els registres bibliogràfics de què es composa el catàleg els podeu seleccionar per guardar com arxiu, guardar en
llistes, o per exportar a gestors de referències bibliogràfiques. I a través de “El meu compte”, podeu controlar i
renovar els propis préstecs, les reserves, crear llistes o afegir registres a llistes, guardar cerques preferides i crear
alertes.
També s’ha integrat la consulta a llistes mensuals de novetats que s’incorporen al catàleg (Noves adquisicions) i la
consulta de la Bibliografia de curs.
Podeu consultar el catàleg a traves de dispositius mòbils
Cerca bàsica

•

Des de la pàgina web del servei de Biblioteques de la UAB: www.uab.cat/biblioteques

Des de qualsevol pàgina web de les Biblioteques UAB teniu la possibilitat de consultar el catàleg, triant el tipus de
cerca que us interessa (cerca per paraula clau, o bé cerca per títol, autor, matèria, col·lecció, gènere, ISBN/ISSN o
topogràfic), i triant entre fer la cerca al catàleg de la UAB o bé al CCUC -Catàleg Col·lectiu de les Universitats de
Catalunya- (ccuc.cbuc.cat) . El CCUC us permet la consulta del fons de les biblioteques universitàries catalanes i
d’altres institucions i, segons el cas, us permet també demanar els llibres en Préstec Universitari Consorciat (PUC) o
per Préstec Interbibliotecari (més informació a les guies Préstec consorciat (PUC) i Portal d’usuari de Préstec
Interbibliotecari.
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•

Directament des del catàleg: www.uab.cat/biblioteques/cataleg

Per cercar al catàleg cal triar al desplegable una opció de cerca entre els possibles camps: paraula clau, títol, autor,
matèria, col·lecció, gènere/forma, topogràfic, ISBN/ISSN i després introduir el terme a cercar en cada cas (consulteu
l’apartat cerca bàsica) Si necessiteu especificar més la cerca, podeu anar a l’apartat de Cerca Avançada.

Cerca bàsica
Paraula clau: Permet buscar termes clau i frases en tots els camps del catàleg (autor, títol, col·lecció,
matèries, notes, etc.)
Títol: s’ha d’escriure el títol complet, si es coneix, o simplement les primeres paraules. Si no es coneix amb
exactitud s’ha de fer la cerca mitjançant la cerca avançada o cerca per paraula clau.
Autor: Poden ser autors personals, organismes, institucions o un congrés, jornades, etc.
Matèria: permet recuperar documents sobre un determinat tema. S’ha de conèixer la paraula exacte que
defineix la matèria ja que es tracta d’una classificació normalitzada.
Col·lecció: Permet buscar un document introduint la col·lecció de la publicació.
Gènere/Forma: per buscar per gènere, particularment amb els documents audiovisuals (cinema, etc.)cal
introduir el terme que voleu cercar com per exemple aventures, drames, fantasia...
Topogràfic: Permet recuperar els documents a partir del seu topogràfic o número de signatura o localitzador.
ISBN/ISSN: Recupera el números normalitzats sense la necessitat d’afegir les sigles, guions o espais.

Cerca avançada
Aquesta opció us permet buscar documents combinant termes presents en camps concrets (autor, títol, matèria,
nota) o bé a qualsevol camp, mitjançant operadors booleans (And, And not, Not). També hi ha l’opció de cercar per
tots els termes que comencen amb la mateixa arrel, amb l’operador de truncament (*).

Com consultar el catàleg i localitzar un document

A la part inferior de la pantalla de la cerca avançada a més es poden seleccionar els limitadors de cerca.
Els limitadors us permeten refinar la cerca escollint una o més opcions alhora:
Localització (biblioteca)
Tipus de material
Idioma
Any de publicació
Editor (editorial)
Limitar només als exemplars que estiguin disponibles
A més a més, podeu ordenar els resultats per rellevància, data o títol.

Quadre de cerca superior

Des de qualsevol pàgina del catàleg trobareu, a la part superior, un quadre de cerca ràpida. Des d’aquí podreu
cercar també per paraula clau, títol, autor, matèria, col·lecció, gènere, topogràfic, ISBN/ISSN, limitant als exemplars
disponibles si us interessa. A més, en el cas de fer una cerca per paraula clau per defecte mostrarà els resultats per
rellevància, però des d’aquí podreu ordenar també per data o títol.

Com es troba un document?
Per localitzar físicament un document que heu trobat al catàleg necessiteu quatre dades de la pantalla d’exemplars.
I en el cas de publicacions en sèrie –revistes, diaris...-, les dades són similars, sols que en lloc d’exemplars, es dóna
la informació del fons disponible, o sigui, dels números rebuts.
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Per exemple, exemplars corresponents a la primera edició de l’obra Manual d’estil: la redacció i l’edició de
textos”(1995):

•

Localització: indica a quina biblioteca es troba. És important fixar-se en la secció (Planta, Dipòsit, etc.), ja
que si és de lliure accés i el document està disponible o és de consulta a sala l’heu d’anar a buscar
directament al prestatge. Si la secció no és de lliure accés, adreceu-vos al taulell d’informació de la
biblioteca pertinent. [Consulteu les indicacions de cada biblioteca per conèixer quines seccions són de lliure
accés].
En el cas dels llibres localitzats en el Dipòsit de les Biblioteques caldrà que ompliu el formulari que apareix
en el catàleg per poder demanar el document en concret:
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Topogràfic: codi alfanumèric que serveix per ordenar els documents en el prestatge.
Estat: indica la particularitat del document respecte a la seva disponibilitat.
o
o
o
o
o

o

Disponible: l’exemplar està a la biblioteca i el podeu consultar a la sala o treure’l en préstec, o
reservar-lo per recollir-lo més endavant en la biblioteca de la UAB que s’esculli.
Consulta sala: l’exemplar és exclòs de préstec; s’ha de consultar a la biblioteca, llevat d’alguns
casos, en què es pot treure en préstec de cap de setmana (ho indicarà el tipus de préstec)
Venç el...: exemplar en préstec fins el dia de la data indicada. El podeu reservar.
Reservat: l’exemplar està preparat per ser recollit en el taulell de préstec. Si ets l’usuari que ha fet la
reserva rebràs un avís per correu electrònic a l’adreça institucional –que pots redireccionar a una de
pròpia (vegeu guia: Préstec i correu electrònic: avisos de préstec per correu electrònic) també ho
pots comprovar des de El meu compte.
Altres estats: donat de baixa, no localitzat, reservat expositor, exp. [expositor] novetats,
enquadernació, en reparació, en catalogació, en trànsit, perdut/inventari, perdut/usuari…

Tipus de préstec:
o
o
o

o
o

No es presta
Cap de setmana: l’exemplar es presta de divendres a dilluns.
Préstec normal: pot variar en funció de la tipologia d’usuari. Recordeu que els alumnes podeu tenir
documents en préstec durant 14 dies; si sou estudiants de 3r cicle o postgrau; o si sou personal
d’administració i serveis, 28 dies; i si sou professors o investigadors, un curs acadèmic.
Préstec 7 dies i Préstec 14 dies: indica la durada màxima de préstec per a tot tipus d’usuari.
Prest. Ext. B i Prest. Ext. C: són préstecs extraordinaris a coordinadors de titulacions i a grups de
recerca.

Nota: en alguns casos hi ha notes addicionals que es poden referir al préstec: préstec especial, reclamat
NT, exposició temàtica, no reclamable...

Comandes i opcions d’interès

=

Opcions per reservar documents, tant prestats com disponibles, i recollir-los a la
biblioteca de la UAB que s’esculli.
Podeu limitar qualsevol cerca per localització, tipologia de material, any de
publicació, editor o limitar a exemplars disponibles, a més d’ordenar per rellevància,
data o títol (són les mateixes opcions que des dels Limitadors).
Es pot visualitzar la informació bibliogràfica d’un document en format MARC
(codificat).
Des d’aquesta opció es poden guardar els registres per després guardar-los,
guardar-los en llistes, o imprimir-los, enviar per correu electrònic o bé exportar a un
gestor de referències bibliogràfiques en diferents formats.
En el cas d’una cerca per paraula clau, el catàleg ofereix registres semblants.

Aquesta opció permet que es cerqui el mateix document al PUC.
Podeu consultar quines cerques heu fet anteriorment i recuperar-les amb aquesta
opció.
Botó per exportar directament a Mendeley o Refworks, gestors de referències
bibliogràfiques.

Botó per accedir al text complet (i a altres serveis) de revistes electròniques.
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Compartir la informació del registre bibliogràfic a les xarxes socials
Codi QR que permet llegir i guardar la informació de la pantalla amb mòbils o
dispositius amb software específic lector d’aquest codi.
Aquesta opció desplega una capsa d’ajuda de la consulta general del catàleg la qual
es pot desplaçar per tota la pantalla per a una millor visualització.

Aquesta opció apareix al menú de la dreta de la pàgina principal i permet buscar per
mots clau i frases en tots els camps del catàleg o especificar-ne un de concret: autor,
títol, matèria i nota.
A la pantalla inicial de consulta al catàleg, al marge dret. Es poden consultar les
novetats per mesos, per biblioteques, etc.

A part d’aquests botons, a la part superior de la pantalla trobareu d’altres amb diverses possibilitats: començar de
nou, nova cerca, modificar cerca, tornar al catàleg, etc. I més opcions encara en cada pantalla.
Com renovar i fer reserves: El meu compte

Des de
podeu renovar o fer reserves de documents en préstec. Us heu d’autenticar entrant
el vostre NIU (número d’identificació d’usuari) i paraula de pas (és la mateixa informació que es necessita per entrar
al Campus virtual). Veureu la llista de documents que teniu en préstec, la data de venciment i una casella per marcar
els que desitgeu renovar prement el botó de renovació. Si es donés el cas d’estar reservat no es podrà renovar.
Per reservar només cal que feu una cerca, i un cop localitzat el document –estigui prestat o disponible- premeu
l’opció de reserva. Quan el document estigui a la vostra disposició a la biblioteca que hagueu escollit per recollir-lo,
rebreu un missatge per correu electrònic a l’adreça de la UAB (que podeu redireccionar a una altra, si així ho
preferiu, vegeu guia: Préstec i correu electrònic: avisos de préstec per correu electrònic)
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