CATÀLEG COL·LECTIU DE LA
XARXA ELECTRÒNICA DE LECTURA
PÚBLICA VALENCIANA

http://xlpv.cult.gva.es
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QUÈ PERMET FER?
•

Consulta del catàleg col·lectiu de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública
Valenciana (eXLPV).

•

Consulta dels fons de cada biblioteca integrant de la Xarxa Electrònica de
Lectura Pública Valenciana.

•

Consulta experta, amb la possibilitat de fitar les cerques per tipus de
material (format) i per llengua.

•

En visualitzar un document, ens indica en quina biblioteca està, la seua
localització i si està disponible per al préstec.

•

Permet seleccionar documents d’interés d’una consulta per a confeccionar
una bibliografia.

•

Consultar les últimes novetats incorporades al catàleg.

•

Consultar bibliografies recomanades pels bibliotecaris sobre temes
d’interés.

•

Compartir amb els altres usuaris valoracions i comentaris.

•

El lector amb carnet de l’eXLPV pot accedir a una zona d’accés restringit
per a:

-

Consultar les dades personals que consten en la seua fitxa de lector.

-

Saber quins documents té prestats, duració del préstec i sancions.

-

Renovar els préstecs que tinga.

-

Realitzar suggeriments de compra per a l’adquisició d’un determinat
document per la biblioteca.

-

Enviar comentaris als bibliotecaris.

-

Crear una llista de favorits amb les pàgines web que més li interessen.

-

Consultar les bibliografies que la seua biblioteca haja realitzat.
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COM ES CONSULTA?
•

Podem consultar tot el catàleg col·lectiu o el catàleg d’una biblioteca; per a
això, seleccionem l’opció desitjada en: Cercar a

Seleccionar tot el catàleg
o només una biblioteca o
xarxa

•

Procés de cerca:

a) Escrivim en la casella corresponent el terme o termes de cerca.
b) Cliquem amb el ratolí en el botó Cercar

A. Escrivim el terme o
termes de cerca

B. Cliquem en el
botó Cercar
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c) Apareix la llista de documents:

Seleccionem el document que ens interessa (clic sobre el document).

Cliquem en el
document

d) En visualitzar el document, ens ofereix en la part superior de la pantalla les
dades del document i en la part inferior on el podem localitzar i si està
disponible per al préstec:

Dades del
document

Localització i
disponibilitat
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•

Podem buscar qualsevol tipus de document o fitar la cerca des de la
Consulta experta:

Consulta experta

Podem especificar la nostra cerca i fitar per llengua, país o tipus de material
(llibres, revistes, vídeo, etc.), així com decidir com s’han d’ordenar els resultats
de la consulta.

Podem especificar la
cerca

Podem fitar per
llengua, país o tipus
de material-format

Podem decidir com
ordenar els resultats
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A més, podem restringir el resultat de la consulta pels filtres següents:

COM CONSULTEM LES NOVETATS I BIBLIOGRAFIES RECOMANADES?
•

Des de la pantalla inicial tenim accés a les novetats generals i a les novetats
i recomanacions de la nostra biblioteca (usuaris registrats)

Bibliografies
recomanades

•

Podem fer la nostra pròpia cerca de novetats. Per a això, clicarem des de la
pantalla inicial en Noves adquisicions:

Cerca en les novetats

6

A continuació, seleccionem els criteris: biblioteca, termini de novetat i format i
clica en Cercar.

COM PODEM ELABORAR UNA BIBLIOGRAFIA?
a) Efectuem una consulta.
b) Marquem els documents que ens interessen, clicant amb el ratolí sobre la
casella que hi ha al costat de cada document:

B. Marquem els
documents clicant sobre
la casella que hi ha al
costat de cada un.

c) Cliquem amb el ratolí en el botó Marcats que hi ha en la part superior de la
pantalla:

C. Cliquem en el
botó Marcats
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d) Apareix una llista amb els documents marcats.
e) A continuació, seleccionem des de l’opció Enviar que ens genere un fitxer,
el visualitze en pantalla o ens el remeta per correu electrònic. Cliquem amb
el ratolí en Acceptar.

E. Seleccionem que ens
genere un fitxer, el
visualitze en pantalla o
ens el remita per correu
electrònic

D. Apareixen
els documents
marcats

OPINIONS DELS LECTORS

Pots llegir les opinions dels altres usuaris i deixar les teues pròpies des de la
descripció de cada document:

Coneix l’opinió d’altres
usuaris

Deixa la teua pròpia
valoració i comentaris
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COM POTS ACCEDIR COM A USUARI IDENTIFICAT?

a) Només poden accedir a la zona personalitzada aquelles persones que
tinguen carnet de lector de l’eXLPV expedit per qualsevol biblioteca
integrada en la dita xarxa.
b) Per a accedir-hi, heu de conéixer el vostre número de carnet, que apareix
en el mateix carnet, i la clau, que us facilita la biblioteca a petició vostra.

Introduïu el
número de
carnet i la clau

c) Una vegada identificat, ja es pot accedir a la zona personal o enviar un
comentari al bibliotecari.

Accés a l’àrea
personal
Comentaris al
bibliotecari

d) En La meua biblioteca pots consultar les teues dades, canviar la
contrasenya, veure i renovar els teus préstecs, consultar l’estat dels teus
suggeriments de compra i comentaris, veure les notificacions.
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Dades personals

Canvi de contrasenya

Documents en préstec

e) Pots renovar els teus préstecs, abans de sobrepassar la data de devolució,
marcant la casella a la dreta del document i fent clic en el botó Renovar

Marquem els
documents que volem
renovar....

... i cliquem en
el botó Renovar
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