UMA BIBLIOTECA PERTO DE TI
1. Qual o critério de arrumação dos livros na Biblioteca?
Nas estantes os livros estão arrumados pelos assuntos referidos nas placas sinalizadoras e,
dentro de cada assunto, por ordem alfabética de autor. A classificação por assuntos obedece a
uma tabela adotada pelas Bibliotecas Públicas e pelas Bibliotecas Escolares Portuguesas: a
Classificação Decimal Universal (CDU).
Além dos livros, o acervo da Biblioteca inclui ainda revistas e jornais, filmes, documentos áudio e
multimédia, exposições e material iconográfico diverso.
Nota: A cada grande assunto corresponde uma cor de etiqueta diferente.

Classificação Decimal Universal (CDU
0 – Generalidades
004 – Informática
03 – Enciclopédias e Dicionários
05 – Publicações Periódicas
1 – Filosofia
159.9 – Psicologia
17 Ética. Moral
2 – Religião
3 – Ciências Sociais
30 – Sociologia
32 – Política
33 – Economia
34 - Direito
37 – Pedagogia, Didática, Programas
5 – Ciências Puras
51 – Matemática
52 – Astronomia
53/54 – Física e Química
55/59 – Geol., Biol., Botânica, Zool.
6 – Ciências Aplicadas: Medicina, Engenharias, Comunicações, Transportes, Indústrias
7 – Artes (Hist. da arte, urbanismo, artes plásticas), Espectáculos, Música (78), Desporto (79)
8 – Línguas, Linguística, Literatura
81.36 – Gramáticas
82 – Literatura Estrangeira
821 Port – Literatura Portuguesa
821 Ing; 821 Al. – Lit. Inglesa e Alemã
821 Fr – Literatura Francesa
821.09 – Ensaios e Crítica Literária
9 – Geografia, Biografia, História
902 – Arqueologia
903 – Pré-história
91 – Geografia
929 – Biografia
94 – História Universal
94(3) – História do Mundo Antigo
94(4) – História da Europa
94(4) port – História de Portugal

O que são Dicionários Temáticos?
São obras cujos conteúdos, arrumados alfabeticamente, versam sobre assuntos específicos.
Ex. : 1(03) – Dicionário de Filosofia;
Os dicionários temáticos encontram-se na primeira prateleira dedicada a cada grande assunto.

O que é o Fundo Local?
A última estante da Biblioteca (depois da História), reúne uma coleção de livros sobre a cidade do
Porto: instituições, urbanismo, freguesias, costumes e tradições, arte, história, etc.

Onde encontro os Manuais Escolares de cada disciplina?
Os manuais escolares encontram-se sempre nas últimas prateleiras de cada grande assunto. Têm
sempre na cota a referência (075)
Ex.: 51(075) Manual de Matemática

Como posso consultar as revistas mais antigas?
As revistas também são classificadas por assuntos. Todos os números do último ano de cada
publicação são arrumados numa estante, em caixas, ordenadas pela sequência numérica da CDU.
As publicações mais antigas Têm de ser solicitadas na Receção.

Como localizo o livro ou filme que me interessa?
1. A sinalética colocada no topo das estantes e nas prateleiras oferecem uma indicação
importante.
2. A Cota
Os livros – e os filmes, etc. - têm um endereço, que é a cota.
Nesta Biblioteca, a cota é constituída por três elementos: notação numérica da CDU /
sobrenome do autor – as 3 primeiras letras / primeira palavra do título -as três primeiras letras.
O Catálogo informático (no posto de pesquisa) permite saber da existência dos documentos e a
sua localização no acervo da Biblioteca através da cota.

