Guies de les Biblioteques

Català

Horaris:
De dilluns a divendres de 8.30 h a 20.30 h.
Festius, Setmana Santa, agost i Nadal, tancat.

Biblioteca Josep Laporte

Recordeu:






Respectar el silenci i silenciar els dispositius mòbils
No reservar lloc, especialment a l’època d’exàmens
No menjar, beure ni fumar a les instal·lacions de la biblioteca
Deixar els documents consultats als carretons, no als prestatges
Fer un bon ús del fons i de les instal·lacions

@biblio_laporte
@medicinauab
@biblioteques_uab

Curs 2019/2020
UAB - Casa Convalescència
C/ Sant Antoni Ma. Claret, 171 - 08041 Barcelona
934 335 040
bib.laporte@uab.cat

#bibliotequesUAB
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Web
http://salut-envelliment.uab.cat/biblioteca-josep-laporte/
www.uab.cat/biblioteques/medicina/

Biblioteca Josep Laporte

Accés lliure als espais de la Biblioteca i al seu fons.

Serveis

Equipament

Trobareu els serveis que us ofereixen les biblioteques de la UAB a la Carta de Serveis








152 Punts de lectura
11.000 volums
10 Ordinadors de consulta i/o treball
3 Sales d’estudi en grup o individualment equipades amb ordinador
Fotocopiadora-impressora autoservei (al pis superior)
Wi-Fi

La Biblioteca Josep Laporte dona suport al professorat, al personal investigador i a
l’alumnat de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Fundació Salut i Envelliment i
del Servei d’Idiomes de la UAB.
La nostra col·lecció està constituïda per un fons especialitzat i vinculat als ensenyaments
impartits a la Facultat de Medicina de la UAB i a l’Escola Universitària d’Infermeria, centre
adscrit a la UAB. També inclou material del Servei d’Idiomes de la UAB.

Sales d'estudi
3 sales de d’estudi per finalitats exclusivament acadèmiques. Per fer-ne ús cal tramitar
el préstec de la clau de la sala amb el carnet UAB vigent. Durada del préstec: 4 hores.
Es poden fer reserves de les sales a l’apartat “Reserva d’espais” del catàleg.

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 < http://www.bib.uab.cat/formacio/cerca_calendari.php>

El Cercador
http://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 demanarà NIU i paraula
clau.
 Localització i estat dels documents
físics.
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”.


Préstec de documents
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 >
Préstec de faristols i auriculars
La Biblioteca disposa de 8 faristols i 3 auriculars que podeu demanar en préstec.

Fons documental




Préstec

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.

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@.

Ajudeu-nos a millorar
Els vostres comentaris són importants per millorar els serveis, feu-nos-els arribar al portal
OPINA.

