
1. Informazioa eta datuen tratamendua

1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak 

eta eduki digitalak:

1.1.3. Informazio baliabideak bilatu
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Konpetentzia digitalak
Graduko ikasleentzako

formakuntza materialak

CRUE-REBIUNek egindako eta Mondragon Unibertsitateko Bibliotekak moldatutako materiala



INFORMAZIO BALIABIDEAK 

BILATU

Informazioa eta datuen 
tratamendua.
Nabigazioa, bilaketak eta 
informazioaren filtratzea, 
datuak eta eduki digitalak



HELBURUAK

Biblioteka/IIBZk eskaintzen dizkizun informazio 

tresnak ezagutzea.

Bilatutako informazioa sailkatzeko irizpideak izatea.

Jarduera hau egin ondoren, gaitasun hauek lortu behar zenituzke:



LABURPENA

● Informazioa: zer eta non bilatzen dugu

● Web baliabideak bilatu
Google akademikoa

● Datu-baseak

● Gehiago jakiteko...



INFORMAZIOA: ZER ETA 

NON BILATZEN DUGU

Askotan, informazioa behar dugunean, Google-n bilatzen 
dugu. Hala ere, kontuan izan behar duzu: 

Google-k ez dituela webgune guztiak ezta baliabide 
guztiak ere bere baitan hartzen.

Ez dela zuzena Google-n aurkitzen ez duzuna 
existitzen ez dela pentsatzea.

MU Bibliotekaren webguneko Informazio baliabideak atalean hainbat baliabide 

aurkituko dituzu. Zure beharrekin bat datozenak aukeratu. 

A l’hora de cercar

informació, disposes

de diferents recursos

d’informació

Informazioa 

bilatzeko orduan 

hainbat baliabide 

dituzu

https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/informazio-baliabideak


HIZTEGIAK EDO 

ENTZIKLOPEDIAK

Datu zehatzak edo gai baten abiapuntu moduan.

Mondragon Unibertsitateko Biblioteka/IIBZak gomendatzen dizkizun hiztegi eta entziklopediei 

buruz gehiago jakiteko kontsulta ezazu “Hiztegi eta Entziklopediak” atala.

ALDIZKARI 

ZIENTIFIKOAK

Azken ikerketak ezagutzeko. Aldizkari asko dagoeneko formatu digitalean daude, eta 

batzuk sarbide irekian (Open Access)

Gai baten inguruan argitaratutakoa ezagutu nahi baduzu, eta MUko Biblioteka/IIBZak

kontratatutako edo harpidetutako aldizkariak zeintzuk diren jakin nahi baduzu, interesatzen

zaizuna bilaketa tresnaren bidez bilatu eta klikatu “Aldizkariak” lauki mugatzailean. Liburutegian

eskuragarri dauden aldizkariak ere ezagutu ditzakezu webguneko “Aldizkari elektronikoak”

atalean.

DATU BASEAK

Iturri desberdinetako informazioa jasotzen dute (legeak, liburuak, aldizkari artikuluak, 

estadistikak, etab.) eta dokumentuaren datuak eskaintzen dituzte, askotan testu osorako 

sarbidea ere emanez.

MUko Biblioteka/IIBZak kontratatutako datu baseak ezagutzeko MUko webgunean “Informazio

atariak eta datu basea” atala begiratu.

INFORMAZIOA: ZER ETA 

NON BILATZEN DUGU

https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/hiztegi-entziklopediak
https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/informazio-baliabideak
https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/aldizkari-elektronikoak
https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/informazio-atariak-datu-baseak


KATALOGO 

“GOOGLELIZATUAK”

● Bibliotekako katalogo fisikoa nahiz eduki digitalak bateratzen dituzte, 

erabiltzaileei bibliotekako baliabideetara sarbide bakarra eskainiz.

● Bilaketa gako-hitz bitartekoa da, erabiltzailearentzat askoz ere intuitiboagoa.

● Emaitza konbinatuak eskaintzen dituzte, erabiltzaileari bilaketaren emaitzak 

murrizteko aukera emanez.

● Bere nabigaziorako ingurunea eguneratuagoa da, 

informazio bilaketa prozesua errazten duelarik.

Mondragon Unibertsitateko Bibliotekak ere katalogo 

“googlelizatua”/Aurkikuntza tresna bat du.

https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/hasiera


WEB BALIABIDEAK BILATU

Interneten informazio asko dago eta gutxi antolatua.

Google, blog eta beste bilatzaile batzuez gain, erakunde publikoen eta 
aitortutako ospea duten enpresen webguneetan informazioa aurki 
dezakezu. Oso erabilgarriak izan daitezke!

Zure lanak egiteko informazio akademikoa beharko duzu. Horregatik, 
bilatzaile eta datu-base espezializatuak erabiltzea gomendatzen 
dizugu.



GOOGLE AKADEMIKOA

Google akademikoa, hezkuntza alorreko dokumentu garrantzitsuenak eskuratzeko aukera

emango dizun Google-ko bilatzaile espezializatua da. Adibidez, ikerketak, tesiak, liburuak,

artikuluak, etab.

Bilaketa aurreratuak emaitza 

zehatzagoak lortzen 

lagunduko dizu.

Bilaketa 

aurreratua 

zabaldu 

dezakezu 

triangeluan 

klikatuz

https://scholar.google.es/schhp?hl=es


Probatu Google akademikoa! 

Ariketa txiki bat proposatzen dizugu

Google-n bilaketa bat egin eta errepikatu gero Google akademikoan

versus

Emaitza kopuruan 

arreta jarri

Zer motatako 

informazioa eskuratu 

duzu?

Google akademikoaren 

aukera aurreratua 

erabili

https://www.google.es/
https://scholar.google.com.co/schhp?hl=es&as_sdt=0,5


Bilaketa 

egokitu esaldi 

zehatza 

bilatzeko 

komatxoak 

erabiliz

PDF agertzen 

bada artikulua 

deskarga 

dezakezu

Emaitzak 

argitalpen 

daten arabera 

murriztu

Emaitzak 

argitalpen daten 

arabera ere antola 

ditzakezu



Esteka hauek 

aukeratutako 

artikuluarekin zerikusia 

duen informazioa 

aurkitzen lagunduko 

dizute

Aipatu dute…

Geroagoko lanetan zenbatetan 
aipatua izan den adierazten du. 
Estekak lan hauen zerrenda 
eskaintzen dizu. Bibliografia 
osatzeko oso interesgarria.

Erlazionatutako artikuluak

Antzeko gaiak dituzten lanak 
lotzen ditu. Agian aurkitu ez 
duzun informazio 
interesgarria eskuratzen 
lagunduko dizu.

Aipatu

Artikuluaren aipua hainbat  
formatutan deskargatzeko 
aukera ematen dizu.
Kontuz! Zuzena dela 
berrikusi

GOOGLE AKADEMIKOA



DATU BASEAK

Lan akademikoak egiteko zure arloko gaien inguruko datu-base nagusiak aztertu 
beharko dituzu, informazio eguneratu eta egokia aurkitzeko helburuarekin.

Datu-base bat aukeratu aurretik, bere esparru tematikoa, kronologikoa, 
geografikoa nahiz bere edukia zein den ezagutu beharko duzu.

Bibliotekak harpidetutako datu-baseetara nahiz zure 

erakundearentzat pertsonalizatutako plataformetara sartzeko, 

Bibliotekaren webgunetik egin beharko duzu.

https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/datu-baseak-atari-espezializatuak


DATU BASEETARA 

NOLA SARTU

Bibliotekako “Informazio atariak eta datu baseak” atalera Mondragon 
Unibertsitatearen webguneko “Informazio baliabideak” sailetik sar zaitezke.



GEHIAGO JAKITEKO...

Begiratu MUko Bilatu datu-baseetan eta atari 
espezializatuetan eta Informazio baliabideak atalak.

https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/bilatu-datu-baseetan-atari-espezializatuetan
https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/informazio-baliabideak


Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea

Biblioteka

Dorleta, z/g. 

20540, Eskoriatza, Gipuzkoa.

T. 943714157

biblioteka.huhezi@mondragon.edu

Enpresa Zientzien Fakultatea

Biblioteka

Ibarra Zelaia, 2

20560, Oñati, Gipuzkoa.

T. 943718009

biblioteka.enpresagintza@mondragon.edu

Basque Culinary Center

Biblioteka

Juan Abelino Barriola pasealekua, 101 

20009, Donostia, Gipuzkoa.

T. 943574514

biblioteca@bculinary.com

Goi Eskola Politeknikoa

Biblioteka

Campus Iturripe. Loramendi, 4. 20500 Arrasate – Mondragon, Gipuzkoa.

Campus Orona Ideo. Fundazioa eraikuntza, Jauregi Bailara, z/g. 20120 Hernani, Gipuzkoa.

T. 943794700

biblioteka.mgep@mondragon.edu

Zalantzarik baduzu, galdetu zure bibliotekan:

"Icon made by Baianat from www.flaticon.com"

https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/kokapena-ordutegiak

