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Coneix la Biblioteca de 
Medicina

Curs 2020-2021
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Biblioteca de Medicina

Facultat de Medicina

Edifici M, Av. Can Domènch s/n

Tel. 93 581 1918

Contacte

@medicinaUAB

HORARI DURANT EL CURS:

De dilluns a divendres, de 8.30 a 20:30 h

https://www.bib.uab.cat/web/contacte/contactebm.php
https://twitter.com/medicinaUAB
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Les Biblioteques de la UAB
[La imatge és un link cap al mapa interactiu]

https://www.instamaps.cat/instavisor/ce90c16fea98c5939637c4ece8f928f4/Biblioteques_UAB.html
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Web de les Biblioteques UAB

www.uab.cat/biblioteques

Llista de 

biblioteques

Horaris

Bibliografia 

de curs

Guies 

temàtiques

Cercador i 

El meu 

compte

Cursos de 

formació

Xarxes 

socials

Accés des 

de fora la 

UAB

https://www.uab.cat/biblioteques/
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Pàgina web Primer cop a la biblioteca

Estudia i investiga > Primer cop a la biblioteca

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/primer-cop-a-la-biblioteca-1345708785653.html
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Préstec

10
documents dies

21
renovacions
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Presentant 

la targeta 
de la UAB

On es fa?

Al taulell 

de préstec

Devolucions

Al taulell de préstec o 

a la bústia de retorn
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Préstec

Des de l’apartat “El meu compte” 

podeu:

Veure l’estat dels vostres préstecs i reserves 

Renovar els préstecs

Reservar documents

Documents 
exclosos de préstec

Sancions
Avisos per correu 

electrònic
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Altres préstecs

Equipaments i 

espais de treball

Préstec Universitari Consorciat (PUC)

puc.csuc.cat

10
documents

21 6
dies renovacions

http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/?lang=cat
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Els espais de la biblioteca. Planta baixa

Vestíbul i sala de lectura

Entrada principal, taulell de préstec i fotocòpies i impressió digital 
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Els espais de la biblioteca
Planta baixa

Sales de treball en grup

5 sales de treball en grup
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Els espais de la biblioteca
Planta 1

Sala de Silenci
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Els espais de la biblioteca
Planta 1

Cabines de treball individual

4 cabines de treball individual
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Els espais de la biblioteca
Planta 1

Àula informàtica
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Com trobar els llibres
Un cop hem localitzat el llibre al cercador trobem la següent informació:

Haga clic para 

agregar texto
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Com trobar els llibres 

• Busca el document al cercador i assegura’t que estigui 
“Disponible”.

• Comprova en quina Biblioteca UAB es troba.

• A Tipus de préstec s'indica la disponibilitat; “Préstec normal” o 
"Préstec 7 dies" pots treure el llibre en préstec 14 o 7 dies; “Cap 
de setmana” te’l podràs endur de divendres a dilluns, la resta 
de setmana el podràs consultar a la sala; “No es presta” és per 
consultar a sala

• Anota’t el topogràfic sencer, p. ex. “616-091 Buj”.

• Un cop a la biblioteca, utilitza els cartells dels prestatges per 
localitzar el número que busques. 

• Si necessites ajuda, vine al taulell d’informació.
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Cada llibre te el seu topogràfic

Es tracta d’un codi, format per nombres i lletresque s’anomena
signatura topogràfica. 



17

La signatura topogràfica

Aquest sistema d’ordenació
s’anomena Classificació Decimal
Universal (CDU)

Assigna un nombre del 0 al 9 a
cada àmbit del coneixement. Fa
referència a la temàtica del llibre i
et dirigeix al prestatge on hi ha
endreçats els documents
d’aquest mateix tema.
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Com es llegeix el topogràfic?

El primer bloc de nombres indica una gran àrea de coneixement:

Topogràfic Significat

61 Medicina

611 Anatomia

Si té un segon bloc de nombres, separats per un punt o per 
un altre símbol, vol dir que és d’un tema més específic dins de 
l'àrea de coneixement assenyalada pel primer bloc de nombres:

Topogràfic                                                Significat
611-013 Embriologia

611-018                                               Histologia
611.7                                       Aparell locomotor, anatomia
611.8                                                 Sistema nerviós
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Com s’ordenen els llibres?

Els llibres s’ordenen  pel nombre de classificació, de menor a major

Inicialment es té en compte el primer bloc de nombres enters (són
un màxim de 3) sense considerar els decimals. Si el 1er nombre 
coincideix, es compara el 2n i així successivament fins trobar la 
diferència entre els nombres:

Més exemples: 
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Com s’ordenen els llibres?
En el cas que el primer bloc de números siguin iguals, els llibres 
s'ordenen amb base al valor numèric dels decimals, comparant 
dígit per dígit fins a trobar la diferència

Les tres últimes lletres (cognom de 

l'autor) s’ordenen alfabèticament:
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Com s’ordenen els llibres a la 
prestatgeria?
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Exemple de llibres ordenats 
correctament
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La biblioteca, un espai segur
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Contacte

@bibliotequesUAB

@biblioteques_UAB

fb.com/bibliotequesUAB

www.youtube.com/c/Bi

bliotequesUAB_videos

Font de les icones: Flaticon

Servei d’assessorament en línia

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146
https://opina.uab.cat/
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://www.flaticon.es/
https://www.bib.uab.cat/web/assessorament/
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Per saber-ne més 
cliqueu aquí

#bibliotequesUAB

Moltes gràcies per 
la vostra atenció!

https://www.uab.cat/web/que-oferim/cursos-de-formacio-1345708785493.html

