
 

 

AJUDEU-NOS A MILLORAR 

      Podeu enviar-nos els vostres suggeriments, 

queixes i dubtes  a través de:

 

 SI VOLS CONÈIXER ELS SERVEIS I RECURSOS  

  Cursos en linia 

 Sessió "a la carta" 

 

PER MES INFORMACIÓ 

Visita la web:  

http://ir.uv.es/3lMd79X 

Quart 80, 2ª Planta. 

            46008 València 

       96  315  68  38  

SEGUEIX-NOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

GUIA  

BIBLIOTECA DEL 

JARDÍ BOTÀNIC 

“JOSÉ PIZCUETA” 

 

 

 

 

https://ci2.blogs.uv.es/?page_id=93
https://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/formacio/formacio-carta/sol-licita-curs-carta-1285868962923.html
http://ir.uv.es/3lMd79X
https://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/ajuda/biblioteca-respon/contactar-1285867215066.html
https://www.facebook.com/BibliotequesUniversitatValencia


 

 

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 els 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.  

HORARI 

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

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

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

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. 

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 i 
tancades 
- Novetats 
- Llibres facsímil 
 

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

 

BUSCA DOCUMENTS 

El catàleg Trobes és la principal eina d’accés a tots els 

documents disponibles a les biblioteques. 

Tobres+  es la ferramenta  per a cercar informació 

sobre un tema. 

El Meu Compte et permet conèixer les prestacions del 

catàleg. 

RODERIC és el repositori institucional de la Universitat 

de València. Destinat a recollir i difondre la producció 

digital generada pels membres de la comunitat 

universitària 

SERVEIS 

▪ Préstec interbibliotecari   i   Préstec 

intercampus: Millorem l’accessibilitat i les 

necessitats dels usuaris a qualsevol campus 

▪ Prèstec de portàtils: El temps de préstec 

dels ordinadors és d'1 dia 

▪ Soport a la investigació: Donem un servici 

d’atenció a les necessitats de cerca de 

cadascú. 

▪ Formació: Oferim sessions de formació, 

resolem dubtes i incidències i donem suport 

als investigador i estudiants que  estiguen 

interessats.  

▪ Compres i subscripcions: Atenent a 

l’especialitat de la biblioteca, cada 

suggeriment de compra  o recurs electrònic  

per part del usuari que ho indique. 

https://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/serveis/prestec/carnet/membres-uv-1285870837896.html
http://bit.ly/IEU6jW
https://uves.summon.serialssolutions.com/advanced#!/advanced
https://trobes.uv.es/patroninfo*val
http://roderic.uv.es/
http://bit.ly/IA7rsE
http://bit.ly/18gYNX3
http://bit.ly/18gYNX3
https://investsbd.blogs.uv.es/
http://bit.ly/1gxGqSW
http://bit.ly/19cY8Gn

