Pesquisa avançada

O resultado da pesquisa foi:
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Outra forma de pesquisa é a avançada. Nesta, a
expressão de pesquisa é assumida tal como foi
digitada e podem ainda ser utilizados os operadores booleanos E, OU e NÃO (AND, OR,
NOT). A expressão será recuperada em qualquer
um dos campos pesquisáveis (autor, título, assunto, coleção, etc. ).
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Pesquisa de Informação no catálogo on-line da BE
A Biblioteca Escolar (BE) da Escola Secundária c/3º Ciclo Dr. Joaquim de Carvalho tem o seu catálogo on-line desde
2008. Este catálogo está alojado na página da RBE, http://www.rbe.min-edu.pt/
np4/110.html, e pode ser também acedido a partir do sítio do blogue da BE:
http://netbiblioesjcff.blogspot.com.

Pesquisa com operadores booleanos
A lógica booleana tem origem na matemática. Foi elaborada
pelo lógico e matemático inglês Georges Boole. Estabelece ligação lógica entre dois elementos e usa-se na pesquisa de infor-

Resultados da pesquisa
A apresentação dos dados neste formato
contém a descrição bibliográfica completa
do registo.

mação no catálogo. Neste caso os operadores booleanos utilizados são:
OU — que indica UNIÃO

Pesquisa Simples

E — que indica INTERSECÇÃO
NÃO — que indica EXCLUSÃO

Forma de pesquisa

Truncatura

A informação no campo Localização indica a cota do documento, o que permite
saber o local exato onde este se encontra na
Biblioteca.
Selecção da Base
Operador Boleano

Por autor - ex.: Gonzalez, Maria Teresa

Os operadores booleanos permitem construir uma expressão

Por título - ex.: Sempre do teu lado

de pesquisa, na qual se indicam vários termos do seguinte

Por assunto - ex.: Literatura juvenil
Por coleção, CDU, ISBN, editor, etc.

modo:
OU — alarga o campo de pesquisa;
E — restringe o campo de pesquisa;
NÃO — elimina o segundo termo de pesquisa.

82-93 Literatura infantil e juvenil

