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● No catálogo online da Biblioteca, selecione a 
opção Pesquisa e escolha uma das 
possibilidades de pesquisa

https://biblioteca.link/Biblivre5/ccbj/


  

● A Pesquisa Bibliográfica permite recuperar informações sobre os registros do acervo 
desta biblioteca, listando seus exemplares, campos catalográficos e arquivos digitais.

● A forma mais simples é usar a Pesquisa Simplificada, que buscará cada um dos 
termos digitados nos seguintes campos: Autor, Ano, Título, Assunto, ISBN, ISSN, 
Editora, Série.

● As palavras são pesquisadas em sua forma completa, porém é possível usar o 
caractere asterisco (*) para buscar por palavras incompletas, de modo que a 
pesquisa 'brasil*' encontre registros que contenham 'brasil', 'brasilia' e 'brasileiro', por 
exemplo. Aspas duplas podem ser usadas para encontrar duas palavras em 
sequência, de modo que a pesquisa "meu amor" encontre registros que contenham 
as duas palavras juntas, mas não encontre registros com o texto 'meu primeiro amor'.

● A Pesquisa Avançada confere um maior controle sobre os registros localizados, 
permitindo, por exemplo, buscar por data de catalogação ou exatamente no campo 
desejado.

https://biblioteca.link/Biblivre5/ccbj/?action=search_bibliographic


  



  

● A Pesquisa de Autoridades permite recuperar informações sobre os autores 
presentes no acervo desta biblioteca, caso catalogados.

● A pesquisa buscará cada um dos termos digitados nos seguintes campos: 
Autor, Entidade, Evento, Outras formas do nome.

https://biblioteca.link/Biblivre5/ccbj/?action=search_authorities


  

● A Pesquisa Distribuída permite recuperar informações sobre registros em 
acervos das Outras Bibliotecas e Arquivo do IDM, que disponibilizam seus 
registros para pesquisa e Catalogação Colaborativa.

● Para realizar uma pesquisa, preencha os termos da pesquisa, selecionando 
o campo de interesse. Em seguida, Selecione uma ou mais Bibliotecas 
onde os registros deverão ser localizados. 

● Atenção: selecione poucas bibliotecas para evitar que a busca distribuída 
fique muito lenta, visto que ela depende da comunicação entre as 
bibliotecas e o tamanho de cada acervo.

https://biblioteca.link/Biblivre5/ccbj/?action=search_z3950


  



  

Se tiver dificuldades para consultar o catálogo online, favor solicite ajuda de um funcionário da 
biblioteca ou entre em contato com a equipe pelo e-mail: biblioccbj@gmail.com  

Para mais informações assista ao vídeo no youtube. 

Link:

Tutorial elaborado pela equipe da biblioteca (30/11/2018)

Bibliotecária Jéssica Sousa – CRB-3/1481

mailto:biblioccbj@gmail.com
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