SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ

BIBLIOTECA
Informació general

Horari: BIBLIOTECA FMCS
9
9

De dilluns a divendres de 8 h a 21:45 h
Caps de setmana: dissabte de 9 h a 20:45 h
diumenge de 9 h a 13:45 h



Període d'exàmens, vacances d'estiu, Setmana Santa i Nadal horaris especials comunicats
oportunament.

Telèfon: 977 - 759332 Fax: 977 759344
E-mail : susana.garciaponsm@urv.cat

En conveni amb

Servei de Biblioteca i Documentació

1. ORDENACIÓ DEL FONS DE LLIURE ACCÉS:
Sala d’entrada, primer i segon pis: llibres
Planta soterrani: hemeroteca i obres de referència

La resta de fons (tesis, vídeos, cd-roms, etc) demanar-ho al personal de la Biblioteca.

2. CLASSIFICACIÓ DEL FONS DE LLIURE ACCÉS
Llibres: a partir del codis de la
C.D.U. (Classificació Decimal Universal)

Aquesta classificació serveix per ordenar els llibres a les prestatgeries. Cada matèria ve
representada per un codi numèric que s’anomena “signatura”

p.e.:

616
medicina interna
616.8 neurologia
616.89 psiquiatria

Revistes: alfabèticament per títols (consulteu la guia “Hemeroteca”)
****Els anys que no trobeu en lliure accés són a l’arxiu, el personal de la biblioteca us facilitarà
el material que sol.liciteu.

3. COM SABER EL FONS EXISTENT?
Consultant el Catàleg Informatitzat. Per accedir aneu a l'adreça:
http://www.urv.cat/biblioteca/biblioteques/medicina/index.html

Des d’aquest catàleg
podeu consultar el
fons existent (llibres,
revistes, cd’s, videos,
etc.) a totes les
biblioteques de la URV
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4. SERVEIS
Els membres del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya tenen accés a la
consulta dels catàlegs i documents del Servei de Biblioteca i Documentació de
la URV, així com al servei de préstec interbibliotecari i a la resta de serveis que
s’ofereixin, a excepció del servei de préstec de documents propis.
Serà necessari presentar el carnet CFC per poder utilitzar el servei de préstec
INTERBIBLIOTECARI

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI
Mitjançant aquest servei podreu sol.licitar en préstec documents que pertanyen a altres
universitats. Podeu consultar la guia del Servei de P.I. a l'adreça:
http://www.urv.cat/biblioteca/biblioteques/medicina/index.html

A l’apartat Recursos i Serveis opció
Préstec Interbibliotecari/SOD accedireu a
aquest servei (consulteu la guia de Préstec
interbibliotecari per mes informació
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ACCÉS A BASES DE DADES
Les bases de dades consultables les trobareu a l'adreça
http://www.urv.cat/biblioteca/biblioteques/medicina/index.html

Accedireu al llistat seleccionat
Bases de dades biomèdiques

de

4.1 reprografia
Podeu fer ús de les fotocopiadores que es troben a la biblioteca, prèvia adquisició
d’una tarja al Servei de Fotocòpies de la Facultat.

Us recordem que la fotocopiadora no pertany a la Biblioteca, per
qualsevol queixa cal que us adreceu al Servei de Fotocòpies de la
Facultat.

4.2 desiderates
Podeu proposar la compra de noves obres a través de la Bústia de suggeriments. Al taulell
de préstec trobareu un formulari, ompliu les dades que es demanen i fiqueu la butlleta a la
bústia que hi ha al costat del taulell de préstec. La biblioteca estudiarà les sol·licituds i us
informarà del seu estat
... També podeu proposar la compra d’obres mitjançant la web de la biblioteca
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Si aneu a l’enllaç
http://www.urv.cat/biblioteca/biblioteques/m
edicina/index.html podreu accedir a un
formulari per proposar la compra de llibres

4.3 . Aula multimèdia
L'aula multimèdia (aula d'informàtica) de la Bibioteca consta de 4 ordinadors, 1 TV
reproductos de VHS i DVD, 1 lector de microfitxes i 1 scaner i està pensada per l'accés a
recursos amb valor acadèmic, per a la consulta de llibres en cd-rom o dvd i altres recursos
disponibles en suport electrònic.
Consulteu les normes d'accés!!!

4.5 Ordinadors de lliure accés
La Biblioteca disposa d'ordinadors connectats a Internet de lliure accés pels usuaris . Es
troben ubicats al taulell de préstec.
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5. NOVES ADQUISICIONS BIBLIOGRÀFIQUES
Trobareu una relació de les noves adquisicions bibliogràfiques de la biblioteca per Internet
a la pàgina de la Biblioteca de Medicina des de l’adreça:
http://www.urv.cat/biblioteca/biblioteques/medicina/index.html

Podreu veure les noves
adquisicions ordenades
cronològicament

Consulteu-les !!!

6. ÚS DE LA BIBLIOTECA

Despres de fer ús
dels llibres i revistes
cal deixar-los als carros

Gràcies per
desconnectar
el mòvil!!!

S’ha de portar sempre
el carnet del CFC per
fer ús del diferents
serveis.

No es permès
d’entrar menjar i
begudes.

... RESPECTEU ELS VOSTRES COMPANYS GUARDANT SILENCI
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7. WEB DE LA BIBLIOTECA

Podeu accedir a la informació de la
Biblioteca de Medicina
des de l’adreça
http://www.urv.cat/biblioteca/biblioteques/
medicina/index.html

Si coneixeu adreces web que considereu d’interès biomèdic ens les podeu fer arribar a
bibmed@urv.cat

8. CALENDARI DE LA BIBLIOTECA
La biblioteca obre tots els dies de l’any excepte alguns FESTIUS. Durant 4 setmanes a l’estiu s’obre
mitja jornada, tancant els caps de setmana corresponents. A la web podeu trobar els horaris de les
diferents biblioteques.

Amb el vostre ajut podem millorar els serveis, no dubteu en fer-nos arribar
qualsevol SUGGERIMENT o QUEIXA que tingueu. A la biblioteca hi trobareu una bústia
per fer-ho.

Per a qualsevol dubte adreceu-vos a:
susana.garciaponsm@urv.cat

