EQUIPAMENT INFORMÀTIC
La biblioteca disposa d’espais de treball individual equipats amb ordinadors : 8 espais a
la planta 0 i 8 espais a la planta -1. Entreu amb el vostre NIU i paraula de pas.
Us oferim un servei de préstec de material informàic:
• memòries USB, amb préstec per 7 dies.
• lectors Kindle de llibres electronics, amb préstec de 7 dies.
• 12 armaris consignes per carregar i guardar els vostres dispositius electrònics,
amb préstec durant el mateix dia.

Biblioteca de Veterinària

FORMACIÓ D’USUARIS
Oferim diversos cursos per conèixer els recursos de la biblioteca i com aprofitar-los.
Consulteu els cursos i horaris a la web www.uab.cat/biblioteques/cursos

REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS
L’empresa Canon té instal·lades dues màquines impressores / fotocopiadores /
escáners en règim d’autoservei a la biblioteca. Useu-la respectant la legislació vigent
en matèria de drets d’autor. Més informació: http://pagines.uab.cat/impressio/ca i
http://ddd.uab.cat/record/170030

OBTENCIÓ DE DOCUMENTS
A través del formulari del Servei de Préstec Interbibliotecari es poden demanar
documents que no es troben a les biblioteques UAB i no coberts pel Préstec Consorciat
(PUC). Aquest servei està sotmès a unes tarifes.

ADQUISICIÓ DE DOCUMENTS
Les darreres novetats es troben a l’expositor de la sala de revistes. Per suggerir noves
compres, cal adreçar-se al taulell de préstec o al formulari de la web:
http://www.bib.uab.cat/serveis/adquisicio_documents/

Universitat Autònoma de Barcelona
Biblioteca de Veterinària
Edifici V. Travessera dels Turons
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. +34 93 581 1549

PER SABER-NE MÉS
Guia temática de Ciència Animal i Aliments
Guia temática de Medicina i Sanitat Animals

https://www.facebook.com/BVUAB
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La Biblioteca de Veterinària és un servei de suport a la docència i investigació que
s'adscriu a la Facultat de Veterinària de la UAB i dóna suport als graus de
Veterinària i Ciència i tecnologia dels aliments de la UAB.

CERCADOR

HORARI
De dilluns a divendres, de 8:30 a 20:30 h.
Juliol i agost: consulteu la web

ESPAIS
Planta +1





Col·lecció històrica
Fons obsolets (documents
anteriors a 1980)
Serveis tècnics de la
Biblioteca

Planta 0







Taulell de préstec
Sala de revistes
Sales de treball en grup. Hi ha
una sala equipada amb canó de
projecció.
Espais de treball individual amb
ordinador
Armaris-consigna
d’aparells
electrònics

Planta -1






Sala de lectura, amb llibres
i audiovisuals
Sales de treball en grup
Espais de treball individual
amb ordinador
Fotocopiadores/impressore
s/escàner

A totes les plantes trobareu connexions
elèctriques pels vostres aparells electrònics.

CONSULTA
Accés lliure als espais de la Biblioteca i al seu fons. Deixeu els llibres o revistes als
carretons, un cop en finalitzeu la consulta.
La consulta des de la UAB de llibres o revistes digitals i bases de dades es pot fer des
dels
o ordinadors de la Biblioteca, introduint el vostre NIU i paraula de pas
o ordinadors portàtils, connectant-vos a la xarxa wifi UAB o Eduroam
des de fora de la UAB utilitzant ARE http://www.uab.cat/biblioteques/are

http://www.uab.cat/biblioteques
Permet localitzar informació bibliogràfica de manera integrada, com ara:
 accedir al text complet dels documents digitals (llibres o articles). Des de fora de la
UAB cal utilitzar ARE http://www.uab.cat/biblioteques/are
 localitzar la biblioteca on hi ha físicament el llibre, dvd o revista cercats
 saber si un document està disponible, prestat, reservat o exclòs de préstec
 consultar la bibliografia d’una assignatura
 consultar l’estat dels vostres préstecs
 fer gestions com les renovacions i les reserves des de l’opció “El meu compte”

PRÉSTEC
Els alumnes poden endur-se fins a 8 documents durant 14 dies renovables si no els
han reservat altres usuaris. Les renovacions dels préstecs, fins a sis vegades, es
poden fer també per internet a través de El meu compte: reserves i renovacions
Els llibres es poden reservar a través del catàleg prèvia identificació. Recordeu-vos de
recollir-los de seguida que rebeu l’avís d’arribada i d’anul·lar la reserva si no els
necessiteu.
També es poden agafar en préstec llibres d’altres universitats catalanes: fins a 4
documents durant 10 dies, renovables quatre vegades si no han estat reservats.
Teniu a la vostra disposició una guia sobre el préstec http://ddd.uab.cat/record/30113 i
una altra sobre el préstec consorciat – PUC http://ddd.uab.cat/record/78825

SALES DE TREBALL EN GRUP
La biblioteca disposa de dotze sales de treball en grup : 9 a la planta 0 i 3 a la planta 1. Les sales són per grups de 2 fins a 8 usuaris.
Es poden utilizar durant 2 hores. Cal demanar la clau al taulell de préstec. Es poden
reservar des del cercador

