EQUIPAMENT
SUPERFÍCIE
CONNEXIÓ
WI-FI

POLIBUSCADOR

500 m2 y 232 llocs de lectura
En tota la biblioteca

Portal de cerca de tots els
recursos de la biblioteca,
tant impresos com
electrònics

ORDINADORES 7 ordinadors en la sala: 5 per la consulta

del catàleg i 2 per accedir a la biblioteca
digital
TAULES AMB
CONNEXIÓ
ELÈCTRICA

232 llocs de lectura amb connexió
elèctrica

https: //polibuscador.upv.es

BIBLIOTECA
DE L’ETSE
INDUSTRIALS

PER A ESTAR AL DIA
Facebook Biblioteques UPV

LLOCS
ADAPTATS

2 llocs de lectura adaptats, també
amb connexió elèctrica

Instagram Biblioteca UPV
Calendari Biblioteca

HORARI
De dilluns a divendres 8:00 a 21:00
Universitat Politècnica de València
ETS Enginyers Industrials
Edifici 5F, planta baixa
Camí de Vera s/n
46022 València

http://www.upv.es/contenidos/BIBIND/
bibindustriales@bib.upv.es
Telèfon: 96 387 81 34 Ext.: 78134

COL·LECCIONS
Inclou material en
format imprès i
electrònic, relacionat
amb les línies
d’investigació i les
titulacions acadèmiques
que s’imparteixen en
L’ETSEI.

COL·LECCIONS ESPECIALS
TREBALLS
ACADÈMICS

Aquests documents són només per
a consulta, no es poden prestar ni
fotocopiar. Pregunta al personal de
la biblioteca sobre les condicions
d’accés a aquests documents

IDIOMES

Disposem d’una col·lecció per a
l’aprenentatge d’idiomes.

PEL·LÍCULES I
LITERATURA

Xicoteta col·lecció de pel·lícules i
literatura
procedent
de
la
Biblioteca Central

Organització i Localització de Llibres:
Per a localitzar els llibres en la biblioteca és necessari
conèixer la seua signatura. La signatura està formada
per la lletra que identifica la biblioteca (en aquest cas la
lletra I), la indicació de l’armari i el número d’orde dins
de l’armari.

SERVEIS
PRESENCIALS
CONSULTA EN SALA

SERVEIS EN LÍNIA
SOL ·LICITUD DE RESERVA

Tota la col·lecció bibliogràfica es troba en lliure accés

Per a reservar documents que estiguen prestats o
disponibles, segons les condicions per a la reserva.

PRÉSTEC

RENOVACIÓ

És imprescindible pertànyer a la comunitat universitària
i presentar el carnet de la UPV, que és personal i
intransferible, o el DNI.
Els documents es tornen en la biblioteca en què s’ha
realitzat el préstec.

Els exemplars en préstec es renoven automàticament cada
15 dies, fins a un màxim de 4 mesos, també es pot renovar
des de la intranet sempre que no hi haja cap usuari
apuntat en reserva o que no es tinga cap llibre pendent de
tornar el període de préstec del qual haja vençut.

SUGGERIMENT DE COMPRA
Per a sol·licitar la compra de títols nous o exemplars
addicionals de títols existents.

CONEXIÓ A INTERNET AMB
DISPOSITIUS MÒBILS
Es poden connectar dispositius mòbils a Internet,
mitjançant la xarxa de la UPV: http://infoacceso.upv.es
Literatura: no es redueix el préstec si hi ha reserves
Límits de préstecs :30 documents
Límits de reserves:25 documents
Període per arreplegar les reserves:2 dies

BIBLIOTECA DIGITAL
Accés en línia als recursos electrònics a text complet: UNE,
llibres electrònics, revistes electròniques, bases de dades,
etc.

INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA

LA MEUA BIBLIOTECA

Proporciona la informació i l'assistència tècnica
necessària per a la utilització dels serveis bibliotecaris

Gestió dels préstecs actius, renovacions, reserves i
sol·licituds de compra.

FORMACIÓ D’USUARIS

BIBLIOTECA RESPON I XAT

Es poden sol·licitar sessions de formació al personal de
la Biblioteca

Serveis d’informació en línia per atendre dubtes

