COMO PESQUISAR UMA OBRA NA BIBLIOTECA CENTRAL
Na página inicial da Biblioteca Central clique no menu: “Consultar Acervo”
(Figura 1). Você será redirecionado para a página do SIGAA - UFPB.
Figura 1 – Menu da Biblioteca Central, Cadastro

Abrirá uma nova página onde estarão os campos para pesquisa das obras
que fazem parte do acervo da Biblioteca Central (Figura 2).
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Figura 2 – Formulário de pesquisa da Biblioteca Central da UFPB

As formas mais comuns de pesquisa são por: assunto; título e autor. Também
podem ser feitas combinações como, por exemplo: assunto e autor; autor e título;
assunto e ano de publicação. Quando clicar em pesquisar, os resultados serão
mostrados logo abaixo do formulário, é necessário que desça a página para poder
visualizar (Figura 3).
Figura 3 – Resultados da pesquisa

Os dados apresentados das obras são: autor; título; edição; ano e quantidade.
Para visualizar a descrição da obra e onde está localizada clique no ícone (
destacado na Figura 3.

),
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Figura 4 – Descrição e localização da obra

Deve-se prestar atenção a qual coleção esta obra pertence, ela pode estar
em uma das bibliotecas setoriais.
Para encontrar o livro na estante, você deve anotar o “número de chamada”
que é a localização do livro no acervo, no exemplo acima a localização é “02052’32.004.1 T185b”, estes números estarão presentes na lombada do livro, que é a
parte que fica visível na estante.
O acervo da Biblioteca Central está dividido em dois andares, o primeiro
contém as obras da classe 000 até a classe 500 e o segundo andar contém as obras
da classe 600 até a classe 900.
A Biblioteca Central possui uma segunda coleção que é a de Coleções
Especiais, esta fica localizada no primeiro piso da Biblioteca, sempre observe a qual
Coleção a obra pertence para evitar confusões.
Outra dica, ao encontrar o livro na estante, certifique-se que o livro não tem a
sigla SR (Sala de Reserva) na lombada, esta sigla significa que a obra não pode ser
retirada para empréstimo.

