Adquisici
Adquisicions
cions
•

Guia de Serveis,
Serveis,
la informació que necessites

A través d'aquest servei pots sol·licitar a la biblioteca la
compra del/s document/s que hi trobis a faltar i que creguis
que hi haurien de ser.

La biblioteca n'estudiarà la conveniència i, si s'escau, portarà a
terme l'adquisició.

Seus i horaris
Biblioteca de Miramarges
Sagrada Família, 7 - 08500 Vic
93 881 61 70
Horari: De dill. a div. de 8.00 a 21.00 h. Dis. de 9.00 a 13.00 h.
Horari extraordinari per exàmens: gener/febrer -- maig/juny
Biblioteca de la Torre dels
dels Frares
Carrer de la Laura, s/n - 08500 Vic
93 881 55 09
Horari: De dill. a div. de 8.00 a 21.00 h.

Servei
Servei d’Atenció de Consultes (SAC)
El Servei d’Atenció de Consultes t’ajudarà a resoldre qualsevol
dubte relacionat amb la biblioteca (localització del fons, consulta
del catàleg, bases de dades…).

c/e: biblioteca@uvic.cat

Informació bibliogràfica
•

Des de qualsevol ordinador amb accés a internet pots
consultar el catàleg de la Biblioteca de la UVic, així com el
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).

Recorda que el personal de la biblioteca està a la teva disposició.
A cada una de les biblioteques de la Universitat s’ha instal·lat una
bústia per recollir els suggeriments que ens vulguis fer arribar.
Trobaràs tota la informació ampliada d’aquesta guia ràpida a la
pàgina web de la biblioteca: http://www.uvic.cat/biblioteca

Bon curs acadèmic!
acadèmic!
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Préstec, renovacions i reserves
•
•
•

Pots treure en préstec tots els documents, excepte els
marcats amb un gomet groc al llom, que són de consulta a
sala.
Pots renovar els documents que tinguis en préstec.
Pots reservar documents prestats.

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

Internet i wifi
wifi
• La biblioteca ofereix llocs amb connexió a internet i també disposa
de connexió a la xarxa wifi. Aquests serveis permeten accedir a tots
el recursos i serveis de la biblioteca.

Formació d’usuaris
• La formació d'usuaris permet donar a conèixer els
serveis i els recursos que s'ofereixen des de la biblioteca per tal
de treure'n el màxim profit, i formar els usuaris en habilitats
d'informació.

Fotocòpies

Recursos electrònics
• Podràs accedir a tots els recursos electrònics a través del:

El portal de recursos electrònics de la
biblioteca
El pots consultar des de qualsevol ordinador de la UVic i també
des de casa a través de:

Pots treballar remotament amb els
recursos electrònics contractats per la
biblioteca.

Servei
Servei d’Obtenció de Documents
Documents (SOD)
• Aquest servei t’ofereix la possibilitat de demanar documents
que no són a la biblioteca de la UVic.
Pots sol·licitar tot tipus de document, original o reproducció
d’original, en qualsevol suport d’arreu de l’Estat espanyol o de
qualsevol país del món.

• Cada biblioteca compta amb una fotocopiadora d’autoservei.
Per fer-les servir, cal tenir saldo al carnet d’estudiant de la UVic. Per
carregar-lo has de passar per Artyplan i demanar l’import que vulguis
que se t’assigni al carnet.

Suport a la recerca
• Si estàs fent un doctorat o un màster, la biblioteca
t’ofereix dos recursos per donar suport a la teva recerca:

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

Servei d’Alerta d’Ajuts i Premis a la Recerca (SAAPR). Butlletí al qual et
pots subscriure per tal de rebre informació de beques, ajuts, etc.
relacionats amb la recerca.

