BIBLIOTECA DEL
JARDÍ BOTÀNIC

AJUDEU-NOS A MILLORAR
Podeu enviar-nos els vostres suggeriments i queixes a:

“JOSE PIZCUETA”

bibjardi@uv.es
Visitar el nostre bloc: http://mjborras.wordpress.com/
O entrar a Facebook:

https://www.facebook.com/BibliotecaJardiBotanic

CONCERTAR UNA CITA FORMATIVA
A la biblioteca del Jardí Botànic pots conèixer més a fons els
serveis i recursos que oferim.
Visita la web: www.uv.es/BibliotecaJardiBotanic
Envia un mail a la bibliotecària: bibjardi@uv.es
Crida per telèfon: 96 315 68 38
A més des del Servei de Biblioteques es fa una oferta de
diferents cursos de formació, tant general com a la carta.

Apunta’t!

RECURSOS ELECTRÒNICS
A banda del correu i de les xarxes socials, la biblioteca compta
amb un recurs web que forma part del servei de biblioteques, i a
on es poden trobar gran quantitat de recursos electrònics per a
botànica a les seccions de la web:
-Biblioteques
electròniques

digitals,

separateca

digital,

-Bases de dades , portals i cercadors de botànica

revistes

GUIA

La Biblioteca del Jardí Botànic José
Pizcueta, té com a missió donar suport al
professionals del jardí, en la recerca i
documentació de les col·leccions botàniques,
així com oferir servei a l’usuari extern,
s'esforça
en
proporcionar
recursos
documentals impresos i electrònics i ampliar
l’accés a la informació a través de recursos
compartits, en l’àmbit de la Botànica.
FONS
La col·lecció general de la Biblioteca aplega aproximadament,
10.000 volums en paper, pertanyents a la botànica, la
conservació de plantes, ecologia de la restauració, disseny de
jardins, arquitectura del paisatge, la horticultura, la flora
mediterrània, la flora internacional, fitopatologia, ecologia del
sòl, i les àrees relacionades.
Inclou llibres, revistes científiques, especialitzades de
divulgació científica, materials especials, separates de revistes, o
parts de monografies; tesis doctorals, memòries de llicenciatura
i projectes de fi de carrera, i documents audiovisuals.
El fons de reserva, integra la Biblioteca particular del botànic
José Pizcueta, donada al 1906 pels seus hereus, formada per
llibres de botànica general i flors dels segles XVIII i XIX.
Constitueix la base del fons antic, que es completa amb compres
i donacions d’obres que, d’una altra manera serien difícils
d’adquirir.
L’arxiu del Jardí Botànic, aplega els documents institucionals
del Jardí Botànic, de valor històric i durador.

Per a horaris especials (ponts, festius, vacances, etc.) consulteu
el panell informatiu de l’entrada de la Biblioteca, o la web.

Es recomana fer servir l’ajuda del catàleg per tal de conèixer
les prestacions i cercar material concret (articles, tesis, etc.)

SALES I PUNTS DE LECTURA
A la biblioteca disposem d’una sala de lectura, una sala de
treball en grup, 16 punts de lectura, 4 amb ordinador, i WIFI.
●Hemeroteca
- Any en curs de les revistes vives
- Novetats
- Llibres facsímil

SERVEIS
Els serveis que oferim son els mateixos establerts pel Servei de
Biblioteques i Documentació (fent clic a “Serveis” es desplega
el menú ) adequats a les característiques de la biblioteca del
Jardí Botànic:



Préstec interbibliotecari i Préstec intercampus:
Millorem l’accessibilitat i les necessitats dels usuaris a
qualsevol campus



Suport a la investigació, i edició científica: A la
biblioteca donem un servici d’atenció a les necessitats
de cerca de cadascú.



Usuaris amb discapacitat: Els serveis s’adapten als
usuaris, tenint en compte també a les persones amb
discapacitat.

QUI POT UTILITZAR LA BIBLIOTECA?



La consulta dels fons és de lliure accés, per accedir a altres
serveis de la biblioteca, com el préstec de documents, és
necessari el carnet de la UV. La biblioteca està dirigida
especialment als investigadors del Jardí Botànic.

Pregunta al bibliotecari: Des de la biblioteca es
faciliten diversos mitjans de contacte i valorem les
opinions de tota mena.



Formació: Oferim sessions de formació a qui ho
demana, resolem dubtes i incidències i donem suport
als investigador i estudiants que estiguin interessats.

CATÀLEGS



Compres i subscripcions: atenent a l’especialitat de
la biblioteca, cada suggeriment de compra o recurs
electrònic per part del usuari que ho indique.



Consulta de tesis: la biblioteca es dipositària de tesis
tant per donació com per formar part de la Universitat
de Valencia.

●Biblioteca
- Llibre Antic
- Obres de referència
- Monografies
- Audiovisuals
- Separates
- Revistes tancades

Per localitzar un document
El catàleg Trobes, i l’eina de descobriment, Trobes Plus,
(enllaç a l’ajuda), faciliten l’accés a tots els documents
disponibles a les biblioteques (llibres, revistes, recursos
electrònics i en línia, enregistraments sonors, mapes, etc.) i al
fons antic (manuscrits, incunables, llibre imprès des de el segle
XVIII fins al XX) i altra informació de qualitat.

Matins: Dilluns a divendres: 8:30 a 14:30

“La biblioteca Universitària és un centre de
recursos per a l’aprenentatge, la docència, la
investigació i la cultura”.

Vesprades: Dilluns i dimecres: 16:00 a 19 h.

Carta de Serveis del Servei de Biblioteques i Documentació

HORARI

