LA BIBLIOTECA FA VACANCES?

HAS APROVAT TOT EL CURS?
ENHORABONA! ARA TOCA OCI

Sí, les tres primeres setmanes
d’agost.

Novel·les

Al juliol tenim obert amb canvis
d’horari. Consulta’ls.
Guies de viatge

Cinema

ON MÉS PUC ANAR A BUSCAR
LLIBRES?
Fins al 19 de juliol pots continuar
demanant documents en préstec a
altres biblioteques universitàries a
través del PUC.
A més, recorda que amb el carnet
fem UVIC pots anar personalment a
les biblioteques de la: UB, UAB,
UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC
i URL.
Abans consulta a les seves webs
quines estan obertes i quins
horaris fan.

PRÉSTEC D’ESTIU
A partir del juny el que t’emportis
en préstec ho pots tenir fins al 7 de
setembre.

LA BIBLIOTECA DIGITAL NO FA
VACANCES
Des de l’accés remot pots
consultar allà on siguis i a l’hora
que vulguis els recursos
electrònics contractats per la

UVic-UCC.

HORARIS D’ESTIU
BIBLIOTECA DE MIRAMARGES

1-15 de 9 a 14 h i de de 16 a 19 h.
JULIOL
16-31 de 9 a 14 h.
1-23 TANCAT.
AGOST
24-31 de 9 a 14 h i de 16 a 19 h.

SETEMBRE

Horari habitual: de 8 a 21 h.

BIBLIOTECA DE LA TORRE DELS FRARES

JULIOL

1-31 de 9 a 14 h.

1-23 TANCAT
AGOST

[Suprimeix el text de tota la cel·la i
insereix-hi una imatge.]
[Pots canviar el color del
requadre inferior perquè s’adapti
[Imatge]
a algun dels colors de la imatge.]
[Pots canviar el color del
requadre inferior perquè
s’adapti
a algun dels colors de la
imatge.]

A L’ESTIU NO
TOTHOM FA VACANCES

24-31 de 9 a 14 h.

1-10 de 8 a 19 h.
SETEMBRE

#guiadebutxaca

14-30 de 8 a 21 h.

#persaber #quefa
Juliol, agost i setembre els dissabtes tancat.

#iquet’ofereix
#labibliotecapervacances
Tel. 938 816 170
biblioteca@uvic.cat
Tota la informació a:
http://www.uvic.cat/biblioteca
http://biblioteca.uvic.cat/m/ (versió mòbil)

