
 

 

� Biblioteca de Miramarges 
Sagrada Família, 7 
08500 Vic 
93 881 61 70 
 

� Biblioteca de la Torre dels Frares 
Carrer de la Laura, 13 
08500 Vic 
93 881 55 09 
 
c/e: biblioteca@uvic.cat  

 
Guia de la Biblioteca 
 
la informació que necessites 

“No em cal saber-ho tot, 
només he de saber on trobar 
allò que necessito 
quan em fa falta.” 
 

 
A. Einstein 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGUEIX-NOS A 
 
 
 

PER QUALSEVOL DUBTE 

POSA´T EN CONTACTE AMB 

NOSALTRES A TRAVÉS DEL 

 

 

 

TOTA LA INFORMACIÓ A: 

http://www.uvic.cat/biblioteca 

Servei de Préstec 
EMPORTA’T A CASA LLIBRES, CD, DVD, MAPES… I ALTRES MATERIALS DEL TEU INTERÈS 

Pots treure en préstec  tots els 
documents, excepte els marcats amb un 
gomet groc, que són de consulta a sala. 
 
Renova i reserva  en línia els 
documents prestats a través del Meu portal. 
 

Si necessites una memòria USB , 

uns auriculars  o un faristol ,  
també els pots demanar en préstec. 

 

 

Per fer ús del servei de préstec és 
imprescindible tenir el carnet de  
la UVic . Pots presentar el full de 
matrícula mentre no el tinguis. 
 
Si ets estudiant semipresencial, pots 
fer servir el Servei de Préstec per 
Correu  i rebràs els documents al 
teu domicili.  
 

recursos i serveis per a la docència, 
l’aprenentatge i la investigació 
      

Servei d’Obtenció de 
Documents  
 

DOCUMENTS D’ALTRES BIBLIOTEQUES AL 
TEU ABAST 
 
Pots sol·licitar tot tipus de documents  
d’arreu de l’Estat espanyol o de qualsevol país 
del món  que no  trobis  a la Biblioteca de 
la UVic. 

 
Biblioteca Digital 

 

UN SOL PUNT D’ACCÉS ALS RECURSOS 
ELECTRÒNICS 
 

Consulta des de qualsevol ordinador 
de la UVic i des de casa tots els recursos 
electrònics  a través del CERCATOT. 
 

Adquisicions 

 

PARTICIPA EN L’AMPLIACIÓ DEL FONS 
 
Demana a la Biblioteca de comprar els 
documents que hi trobis a faltar. 
 

RefWorks 
 

CREA LA TEVA BIBLIOGRAFIA 
 

Programa que permet  crear la teva base de dades 
de  referències  bibliogràfiques . 

 

Formació d’Usuaris 

 

APRÈN AMB LA BIBLIOTECA 
 
 

Cursos  de formació que et permetran 

treure el màxim rendiment dels recursos i 

els serveis de la Biblioteca. 

Servei d’Alerta d’Ajuts i 
Premis a la Recerca 

 

BUTLLETÍ  INFORMATIU D’AJUDES A LA 
RECERCA 
 
Per tal de rebre informació de beques, ajuts, etc. 
relacionats amb la recerca , subscriu-te al 
butlletí  des del campus virtual. 
 

HORARIS 
De dilluns a divendres de 
8 del matí a 9 del vespre 

 
La Biblioteca de Miramarges 

obre els dissabtes de 
9 del matí a 1 del migdia 

 
Consulteu a la web els horaris 

extraordinaris de Nadal, 
Setmana Santa i època 

d’exàmens 
 

CATÀLEG DE LA BIBLIOTECA 
Des de qualsevol ordinador amb 
accés a internet pots consultar el 
fons de la Biblioteca, així com la 

bibliografia recomanada de les 
teves assignatures 

INTERNET I  WIFI 
La Biblioteca ofereix llocs 
amb connexió a Internet i 

xarxa wifi 

FOTOCÒPIES I IMPRESSIONS 
La Biblioteca disposa de 

fotocopiadores d’autoservei 
 i estació d’impressió 


