
1. Informazioa eta datuen tratamendua

1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak 

eta eduki digitalak:

1.1.7. Bibliotekako bilaketa tresna

CRUE-REBIUNek egindako eta Mondragon Unibertsitateko Bibliotekak moldatutako materiala

Bestelakorik adierazi ezean, itemaren baimena horrela deskribatzen da: Aitortu-EzKomertziala 3.0 Espainia, 2020

Konpetentzia Digitalak
Graduko ikasleentzako

formakuntza materialak



BIBLIOTEKAKO BILAKETA TRESNAInformazioa eta datuen 
tratamendua.
Nabigazioa, bilaketak eta 
informazioaren filtratzea, 
datuak eta eduki digitalak



HELBURUAK

Aldi berean bibliotekako baliabide guztietan 

informazioa bilatzea.

Jarduera hau egin ondoren, gaitasun hauek lortu behar zenituzke:



LABURPENA

Informazioa bilatzea: 

Bilaketa erraza

Bilaketa aurreratua

Gaikako profilaren araberako bilaketa

Aztertu zure emaitzak

Informaziora sartu

Erregistroak hautatu, partekatu eta esportatu



• Bilaketak gorde
• Emaitzak posta elektronikoz bidali
• Alertak sortu
• Informazioa karpetetan antolatu
• Interesatzen zaizkizun erregistro bibliografikoak gorde
• Informazio bibliografikoa partekatu
• Erregistroak Mendeleyra edo beste edozein kudeatzaile 

bibliografikotara esportatu

BIBLIOTEKAKO BILAKETA TRESNA

Tresna honek bibliotekako informazio-baliabide guztiak biltzen 

ditu eta bilaketa-puntu bakar batetik informazioa 

berreskuratzeko aukera ematen du.

ahalko duzu.

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


BILAKETA ERRAZA

Bilaketa hasi aurretik, 
berrikusi bibliotekan 
informazioa bilatzeko gida.
Behin bilaketa-hitzak 
definituta, idatzi bibliotekaren 
webgunean agertzen den 
bilaketa-kutxan.
Dokumentu baten izenburua 
edo egilea ezagutzen baduzu, 
eremu zehatz horietan bila 
dezakezu, interesatzen zaizun 
aukeran klik eginez.
Zure bilaketaren 
emaitzetarako sarbide 
elektronikoa duten 
dokumentuak bilatu behar 
badituzu, testu osoa 
eskuratzeko informazioa 
bilatzeko moduari buruzko 
gida hau erabiltzea 
proposatzen dizugu.

https://mondragon.libguides.com/c.php?g=679733
https://mondragon.libguides.com/c.php?g=679369&p=4841964


BILAKETA AURRERATUA

Bilaketa aurreratuak bilaketa zabaltzeko edo 
espezifikoagoa egiteko aukera ematen dizu, 
operadore boolearrekin hitzak konbinatuz 
eta/edo bilatu nahi duzun eremu espezifikoa 
hautatuz.
Sakatu Sarbidea informazio atarira eta egin 
klik Bilaketa aurreratua aukeran.

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


Operadore boolearrak

Laguntzarako botoia

Bilaketa eremuak

BILAKETA AURRERATUA



GAIKAKO PROFILAREN ARABERAKO BILAKETA

Bilaketa-tresnak zure jakintza-arloaren arabera bilatzeko 
aukera ere ematen dizu, zure bilaketen emaitzak hobeto egokitu 
daitezen zure beharretara.



AZTERTU ZURE EMAITZAK

Klikatu interesatzen zaizkizun dokumentuen izenburuan eta sartu dokumentuari buruzko 
informazioa ematen dizun erregistrora.



AZTERTU ZURE EMAITZAK

Aztertu dokumentua deskribatzen duten
gaiak eta/edo gako-hitzak, etorkizuneko
bilaketak egiteko balio baitezakete. Berrikusi
laburpena zure interesekoa den jakiteko.



EMAITZAK MUGATU

Ezkerreko zutabeko iragazkiak erabil ditzakezu emaitzak 
mugatu behar badituzu. Emaitzak esperotakoak ez badira edo 
informazio gehiago behar baduzu, “Beste emaitzak” eskuineko 
menuan agertzen diren datu-baseetan egin dezakezu bilaketa. 



EMAITZAK MUGATU

Emaitzak 
testu osora 
mugatzen 
badituzu, 
baliabide 
elektronikoak 
bakarrik 
lortuko 
dituzu.



EMAITZAK MUGATU

Zutabe honek 
uneko 
bilaketan 
hautatu 
dituzun 
iragazkiak 
erakutsiko 
dizkizu. 
Edozein 
unetan alda 
ditzakezu zure 
bilaketa 
zabaltzeko 
edo 
mugatzeko.



INFORMAZIORA SARTU
Bilaketaren emaitzek hainbat 

formatutako dokumentuak eskainiko 

dizkizute: paperean, elektronikoan, etab.

Katalogoan ikusi agertzen denean dokumentua 
unibertsitateko biblioteketako batean paperean
eskuragarri egotea posible dela esan nahi du. 
Estekan klik egiten baduzu, liburuaren datuak 
eta dauden aleak agertuko dira.



INFORMAZIORA SARTU

Testu osoa aukerak baliabide elektronikoa 
dela esaten digu eta, beraz, haren bertsio 
digitala eskura dezakezula. Kontuan izan, 
sartu ahal izateko, baliteke MUko 
unibertsitate-komunitateko kide gisa zure 
erabiltzaile-izenarekin eta 
pasahitzarekin identifikatu behar izatea.



INFORMAZIORA SARTU

Tresnak eskaintzen dizkizun emaitzak ez badatoz bat bilatzen ari zarenarekin, birplanteatu 
zure bilaketa berriro. Informazioa bilatzeko gure gida kontsulta dezakezu.

https://mondragon.libguides.com/c.php?g=679369&p=4841964


HAUTATU, PARTEKATU ETA ESPORTATU

Honako hauek egin ditzakezu: 
- Gorde Google driven edo zure ordenagailuan. 
- Inprimatu: datu bibliografikoak bakarrik edo, eskuragarri egonez gero, dokumentu osoa.
- Datu bibliografikoak hainbat formatutan esportatu.
- Dokumentuaren esteka iraunkorra sortu. Kontsulta ezazu esteka iraunkorrak (permalinkak) nola egin.
- Edukia jatorrizko hizkuntzan entzun.
- Edukia itzuli: itzulpen automatikoko programa batek egiten ditu itzulpenak, eta, beraz, itzulpenaren zehaztasuna ez 
dago bermatuta.

https://mondragon.libguides.com/c.php?g=677981&p=4831487


GEHIAGO JAKITEKO...

- Kontsultatu bibliotekako gida
- Kontsultatu testu osoko informazioa bilatzeko 

moduari buruzko gida
- Kontsultatu baliabide digitaletarako lotura 

iraunkorrak (permalinkak) egiteko gida

https://mondragon.libguides.com/c.php?g=679733
https://mondragon.libguides.com/c.php?g=679369&p=4841964
https://mondragon.libguides.com/c.php?g=677981&p=4831487


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

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

Zalantzarik baduzu, galdetu zure bibliotekan:

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

