
  

Irakurleak bere 
ezaubide eta 
pasahitza sar 
ditzake konduan 
sartzeko

Dokumentalen 
errexki 
aurkitzeko, 
petaloen 
gainean klika

Liburu/DVD
Sartu berriak

Ikerketa sinple 
baten egiteko

IDZ-ko atal
ezberdinak



  

Irakurlearen datuak eta
kondua

Mailegutzen kudeatzeko

Pasahitzaren aldatzeko

Irakurlearen datuak (klasea,
helbidea...)



  

Bilaketa sinple bat egin

●Ikerketa sinple baten egiteko hemen idatz:
●Liburuaren titulua (adb: le journal d'Anne 
Frank)
●edo egilearen izena (adb: Aitor Arana)
●edo hitz bat (adb: Euskal Herria)
●edo...



  

Nola irakurri notizia
Datu bibliografikoa: izenburua, egilea, argitaletxea...

Liburuaren azala

Gako-hitza: Datu base batean informazio gehiago bilatzeko sistema
(ber gaiari buruz)

Kota honekin eleberria 
aurkitzen da apalategietan

Eleberriaren laburpena

Alearen zenbakia
mailegatzeko

Jakiteko 
eskuragarria 
den



  

Dokumental baten bilatzeko

●Kolore bat edo zenbaki bat = Gai orokor bat, kolore baten gainean pasatzen bada 
sagua zenbakia eta gaia idazten dira (adb: ferdea / 5 : Zientziak).
●Bilaketa gaia zein eremutan kokatzen den jakin behar da; adibidez Historia baldin bada 
(Xuria=9=Historia/Geografia), xuriaren gainean klikatzen da.
●Gero zerrenda bat agertzen da, eremu zehatzago bat hautatu behar da (adb: 940.1 Erdi 
Aroa) eta klikatu gainean. Gain honi buruzko IDZ-an diren dokumentalak ikusten dituzu.
●Kota erabili IDZ-an apalategietan xekatzeko.

DEWEY sailkapena

Beltza / 0: Orokorrak
(Informazioa/Komunikazioa)
Marroina / 1 : Filosofia
Gorria / 2 : Erlijioa
Laranja / 3 : Zientzia-sozialak
Horia / 4 : Filologia
Ferdea / 5 : Zientziak
Urdina / 6 : Zientzia-aplikatuak
Ubela / 7 : Artea
Grisa / 8 : Literatura
Xuria / 9 : Historia-Geografia



  

Irizpide anitzeko bilaketa

Liburu, aldizkari, DVDak...xekatzen ahal dira 
bilaketa aurreratuarekin, hala nola bilduma bat 
(adb: « Bihotz taupadak », Elkar) biziki gustatzen 
zaizu, beraz:
●« Bilduma » gehitzen duzu
●Bildumaren izena idazten du
●Emaitzak kontsultatzen dituzu



  

« Bilatu »-ren gainean 
klika

Emaitza, « bistaratu »-ren gainean
klikatuz notiziak agertuko dira

Adibidez hau hauta eta notizia ireki



  

Bilaketa aurreratuaren emaitza bat (liburu baten fitxa)



  

Komentarioak utzi
●Konektatua izan behar da (irakurle-konduan sartu) eta gero berritz « Orri Nagusira » joan
●Eleberriaren notizia aurkitu
●« Notiziari buruzko iritzia(k) »-en gainean klika, « Zure iritzia gehitu »-ren gainean klika, 
nota eta komentario bat utzi eta bukatzeko « bidali »-en gainean klika
●Komentarioa+irakurlearen deitura eta izena agertzen dira eleberriaren notizian
●Dokumentalistak du azken hitza eta komentario guztiak irakurtzen ditu eleberriaren 
notizian ezarri baino lehen.

Klikatuz gainean komentarioa eta bere
egilea ikusten da
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