
COMO MOVERSE:  
Nas estanterías hai carteis cun número do 1 ata o 10. Son as seccións temáticas. 
Á súa vez, cada número  subdivídese  noutros dez.agrupando  aos libros co 
mesmo tema (por exemplo: 8=literatura. 81= literatura en galego).  As sec-
cións, como se ve no plano, distribúense en sentido rotatorio ao longo da bi-
blioteca. 

  

AS SECCIÓNS 
DA CDU  MÁIS 
USADAS:  
81 (Lit. en galego) 
82 (Lit. en castelán) 
85: Cómics 
86: Longametraxes 

COMO BUSCAR UN LIBRO 
Hai dous xeitos:  
 
1.       Por Internet.  

• Dende a Biblioteca: nun dos ordenadores fas clic na icona 
do “Proxecto Meiga. Bibliotecas escolares” 

 

• Dende casa:  entra en “http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/” (é o mesmo sitio 
web). 

Na ventaniña que aparece escribes o título (sen artigo) ou apelido do autor. Se o 
libro existe na biblioteca, aparecerá coa súa sinatura. Este é o mellor método. 

 
2. Pregúntalle ao bibliotecario que cho buscará no seu programa de xestión. Es  
 te é o método máis cómodo.  

Que significan eses números e letras na etiqueta do lombo? 
 

 
           
         O Quijote 

BUSCAR UN LIBRO NOS ANDEIS 
Vas á sección correspondente (Ciencias, Galego, etc.). Os libros están ordenados por 
orde alfabética do apelido do autor. Se hai varios títulos do mesmo autor, entón  o 
factor que manda é o título do libro (sen artigos). 
Un exemplo: se queres buscar “O escaravello de ouro” de E.A. Poe, terás que ir á sec-
ción: “Literatura en galego” (as seccións están sinalizadas con carteis). O apelido do 
autor é “POE”, así que busca os libros que na etiqueta do lombo leven “P”, logo un 
“O” e logo un “E”. Alí verás moitos libros de Poe. O que buscas é un que no lombo 
leva unha “esc”, en letra minúscula,  que corresponde ao título.  
 

DISTRIBU-
CIÓN DOS LI-
BROS POR MA-
TERIAS: 
  
0: Obras de consulta      
1: Filosofía      
2: Relixións     
3: Ciencias Sociais   
4: (Varios)        
5: Ciencias Exactas      
6: Ciencias Aplica-
   das       
7: Artes e Deportes       
8: Lingua e literatu-
ra       

9: Historia, Xeogra-     
   fía.  


