
on ens pots trobar?
Campus de Miramarges
C. Sagrada Família, 7
08500 Vic
938 816 170 
biblioteca@uvic.cat

Campus de la Torre dels Frares
C. de la Laura, 13
08500 Vic
938 815 509
bibliotecatf@uvic.cat

Tota la informació a: 
http://www.uvic.cat/biblioteca
http://biblioteca.uvic.cat/m/ (versió mòbil)

Horaris
De dilluns a divendres de 08.00h a 21.00h

La Biblioteca de Miramarges també obre 
els dissabtes de 09.00h a 13.00h 
Consulteu a la web els horaris extraordinaris 
de nadal, setmana santa, estiu i època 
d’exàmens.

La BiBLioTeCa 
De La UViC 
a totHora… 
a tot arreu

La biblioteca de la universitat de Vic 
dóna accés a la comunitat universitària i 
a la societat a tota mena de recursos 
d’informació a través de serveis de 
màxima qualitat per contribuir a la 
innovació i a l’excel·lència en les 
activitats d’aprenentatge, docència i 
recerca. 

tot un equip al teu servei per ajudar-te  
en les teves necessitats d’informació. 
pots contactar amb nosaltres a través de:

I també des de les xarxes socials:

Servei d’Atenció de Consultes
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RiUViC: ReposiToRi  
insTiTUCionaL De La UViC

riuVic recopila, gestiona, difon i preserva la 
producció científica, docent i institucional de  
la universitat. 

Hi pots trobar, entre altres materials, els tFG, 
tFm, tesis doctorals, treballs de recerca, les 
guies d’estudiant, articles del pDi en revistes 
especialitzades, etc.

BiBLioTeCa DiGiTaL

tots els recursos electrònics des d’un sol  
punt d’accés: CerCatot...

bases de dades, revistes, llibres, premsa, 
buscadors, diccionaris i enciclopèdies... 

...accessibles des de qualsevol lloc i en  
qualsevol moment.

aLTRes seRVeis

•  Sales de treball en grup
 espais per treballar en grups d'entre 3 i 8 

persones. tens l’opció de reservar prèviament 
dia i hora.

• Wifi
 servei d’accés inal·làmbric a internet des  

de qualsevol punt dels dos campus.

•  Fotocòpies i impressions
 Disposem de fotocopiadores d’autoservei  

i estacions d’impressió.

•  Aules d’informàtica  
 Hi trobaràs ordinadors disponibles per al teu 
treball personal.

sUpoRT a La ReCeRCa

•  Butlletí de la Recerca
 informació sobre convocatòries, ajudes i 

activitats de recerca.

•  Suport a la publicació i a l'acreditació
 La biblioteca t'assessora sobre on publicar i en 

els processos d’acreditació aQu i aneCa.

•  Producció científica indexada i estudis 
bibliomètrics

 recopilació i gestió de les publicacions del pDi 
indexades a Wos/JCr, sCopus i CarHus+.

•	 La	Biblioteca	imparteix	sessions	de	formació	
orientades a la recerca: Dijous doctorals, 
capsules de recerca, etc.

seRVeis

•  Informació bibliogràfica
  t’orientem en l’ús dels recursos i els serveis i 

en la cerca i la recuperació de la informació en 
qualsevol suport. 

•  Préstec
 emporta’t a casa llibres, pel·lícules, material 

audiovisual, i altres documents que siguin del teu 
interès. per fer ús del servei de préstec cal tenir el 
carnet de la uVic. si ets estudiant semipresencial, 
pots fer servir el servei de préstec per Correu i 
rebràs els documents al teu domicili.

 pots aconseguir documents que no es troben a 
la biblioteca de la uVic demanant-los a d'altres 
universitats catalanes a través del préstec 
consorciat  (préstec puC) des del Catàleg 
Col·lectiu de les universitats Catalanes (CCuC).

 si no localitzes el document a la uVic i tampoc no 
el pots sol·licitar per préstec puC, pots demanar-
lo a través del servei d’obtenció de Documents.

•  Catàleg
 busca i dóna accés a la informació bibliogràfica 

de tots els documents.

•  El meu compte
 Des del catàleg pots veure quins documents tens 

en préstec i renovar-los. també pots reservar 
els documents prestats, consultar l'historial de 
préstecs i sol·licitar la compra de títols.

•  Formació
 impartim sessions de formació perquè coneguis a 

fons quins recursos d’informació tens disponibles, 
com accedir-hi i com fer-los servir. 

•  Bibliografia recomanada
 pots consultar la bibliografia bàsica de les 

assignatures dels teus estudis.

•  Mendeley (Gestor de referències bibliogràfiques)
 et permet gestionar i elaborar la bibliografia dels 

treballs acadèmics. 


