

Biblioteca de Ciència i Tecnologia

Horari

De dilluns a divendres de 8.30 a 21 h
Per Setmana Santa, Nadal, juliol i agost consulteu els horaris especials en el web.

 Ajudeu-nos a millorar
El vostre feedback és important, feu-nos ho arribar amb el servei OPINA opina.uab.cat

Felicitacions

Queixes

Suggeriments

Guies temàtiques
Eines i recursos en les temàtiques:




bibliotequesUAB

Biociències
Ciències
Enginyeries

@bibliotequesUAB
@Bctuab
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Biblioteca de Ciència i Tecnologia

Accés lliure als espais de la Biblioteca i al seu fons:
Planta 0
Espais
per
treballar
individualment i en silenci
 zona
de
préstec
i
informació i armariets per
carregar
dispositius
mòbils
 sala general amb la
bibliografia de curs
 sala
de
col·leccions
especials
Planta –1
Sala de formació, sala d’ordinadors, sales de treball en grup que podeu reservar

Si el document està en el dipòsit us sortirà un formulari per demanar-lo i el tindreu a la
biblioteca en un màxim de 24 hores.
۞ Utilitzeu el formulari de suggeriment de compra de documents si no trobeu el que
busqueu: www.bib.uab.cat/serveis/adquisicio_documents i ens posarem en contacte
per comunicar-vos si hem acceptat la vostra comanda.

Impressores / fotocopiadores / escàners d’autoservei
Vegeu tota la informació a la guia < ddd.uab.cat/record/170030 >

Préstec
Teniu a la vostra disposició una guia sobre el préstec < ddd.uab.cat/record/30113 > i
una altra sobre el préstec consorciat – PUC < ddd.uab.cat/record/78825 >
A més a més, us oferim un servei de préstec de material informàtic:

Consulta i equipament informàtic



Per accedir als ordinadors cal identificar-se amb el NIU / paraula de pas. Si no es
pertany a la comunitat universitària de la UAB, es pot fer amb el compte de Google o
demanant al taulell una clau d’accés provisional.
.
Per consultar la biblioteca digital podeu utilitzar els
 ordinadors públics de la Biblioteca
 dispositius mòbils, connectant-los a la xarxa wifi UAB o Eduroam
 des de casa, al accedir als recursos no oberts des del Ceercador www.uab.cat
/biblioteques us demanarà el vostre NIU / paraula de pas.




El cercador
www.uab.cat/biblioteques
Permet
localitzar
informació
bibliogràfica de manera integrada, com
ara:
 accedir al text complet dels documents
digitals: llibres, capítols o articles.
Recordeu que des de fora de la UAB
us demanar NIU / clau.
 en els documents en suport físic, localització i estat
 consultar la bibliografia d’una assignatura
 consultar l’estat dels vostres préstecs i fer gestions com les renovacions i les
reserves des de l’opció “El meu compte

ordinador portàtil i carregador, amb préstec limitat al recinte de la Biblioteca
per un període de 4h. Si cal, també us prestem el ratolí.
memòries USB, amb préstec per 7 dies.
armariet per carregar les bateries, amb préstec durant el mateix dia.

També prestem altres objectes: calculadores, auriculars, kits per les pissarres
(retolador + esborrador), faristols i carregadors per a telèfons mòbils.
A l’Escola d’Enginyeria hi ha una bústia on podeu dipositar els documents a retornar.

Formació
Organitzem sessions per a donar a conèixer el funcionament de la biblioteca i els
recursos bibliogràfics més importants, així com diferents eines per a la recerca. Podeu
consultar l’oferta i inscriure-us a < www.uab.cat/biblioteques/cursos >
Si la data / hora d’un curs no us va bé podeu demanar-lo amb la data / hora que més
us interessi, si sou un grup mínim de 3 persones.

Informació
Adreceu-vos al taulell de la biblioteca quan necessiteu ajuda.
També ens podeu enviar les vostres consultes a
Pregunt@ Servei d’Informació de les Biblioteques UAB
< www.uab.cat/biblioteques/pregunta >

