
 

NOVETATS WEB GENER –MAIG 2021 

1. Si cuides el que és teu, cuida també el que és de totes i tots https://ir.uv.es/MFf4Wat 

2. Horaris extraordinaris al mes de gener: https://ir.uv.es/NPVH808 

3. Subscripció de la Biblioteca Virtual Tirant: http://ir.uv.es/IS7vjzL 

4. Ajuda'ns a millorar les biblioteques de la UV: https://ir.uv.es/uWMFc1A 

5. Ampliació de matrícula cursos AprènCi2 i AprènTFG https://ir.uv.es/kicKFW5 

6. Horari de la Biblioteca de Farmàcia: https://ir.uv.es/G7i8nti 

7. Sexennis d'investigació: https://ir.uv.es/G8OVFez 

8. Tornen els diumenges a la Històrica: https://ir.uv.es/iWV8XkZ 

9. Actualització de l'eina “On publicar”: https://ir.uv.es/K9gv0ug 

10. Concurs de fotografia en Instagram: https://ir.uv.es/iG8MzDz 

11. Horaris març i devolucions: https://ir.uv.es/tWne0u 

12. Exposició virtual "Recuperant Patrimoni": https://ir.uv.es/g5FIdw4 

13. La UV desplega espais multicolor en tots els campus: https://ir.uv.es/d909zDd 

14. Tinta invisible: impressores valencianes a la col·lecció de la BH:https://ir.uv.es/d4T2I70 

15. Dones líders: Per un futur igualitari en el món de la Covid-19: https://ir.uv.es/MX7K967 

16. Les biblioteques de la Universitat de València per la igualtat: https://ir.uv.es/2bEjpGS 

17. Concurs de fotografia a Instagram: Vota!: https://ir.uv.es/Wfya3kj 

18. Crue i el CSIC signen amb Elsevier un acord per a publicar articles dels científics 

espanyols en accés obert: https://ir.uv.es/zLbo8vw 

19. Recursos en prova d’Elsevier: https://ir.uv.es/ZFxkUF0 

20. La biblioteca de la Universitat de València acorda amb Cambridge University Press la 

gratuïtat de la publicació en les seues revistes d'accés obert: https://ir.uv.es/7lvAThz 

21. La Biblioteca de Ciències Socials presenta l'eina “On publicar” per als investigadors de 

la seua àrea: https://ir.uv.es/ztIG3Af 

22. Horaris de Pasqua: https://ir.uv.es/s9Fq6Ou 

23. Els membres de la UV poden gaudir de descomptes i avantatges per publicar els 

articles científics en accés obert: https://ir.uv.es/3vWQRQG 

24. La Biblioteca de Ciències presenta l'eina “On publicar” en Accés Obert per als 

investigadors de la seua àrea: https://ir.uv.es/qU5wDpv 

25. 75 aniversari de l'ONU a la UV: https://ir.uv.es/ZHhCDn2 

26. Resultats de les enquestes i guanyadors i guanyadores dels premis: 

https://ir.uv.es/V0hc20V 

27. Préstec al despatx, nou servei en proves per a PAS i PDI de la Universitat de València: 

https://ir.uv.es/BDYvXN6ç 

28. Les biblioteques de la Universitat de València celebren el Dia del Llibre: 

https://ir.uv.es/RhiM7rt 

29. La Biblioteca de Psicologia i Esports presenta l'eina “On publicar” en Accés Obert: 

https://ir.uv.es/P0oxNNa 

30. Webinar per a investigadors sobre com publicar en les revistes de Cambridge 

University Press: https://ir.uv.es/iwHXNB0 

31. Obertura extraordinària de biblioteques de la Universitat de València: 

https://ir.uv.es/QlO2xaf 

32. Acord transformatiu amb l'editorial Wiley per a la publicació en obert d'articles 

d'autors de la Universitat de València: https://ir.uv.es/HR9xqh0 

33. Les cinc universitats públiques valencianes creen el consorci de biblioteques BUVAL: 

https://ir.uv.es/VmP0aGw 
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34. Nova edició de la Guia d'Avaluació de Repositoris Institucionals d'Investigació: 

https://ir.uv.es/vH6dYZa 

35. Noves mesures d'accés a les biblioteques de la Universitat de València: 

https://ir.uv.es/6IqRzwP 

36. Exposició "Blasco Ibáñez i la conquesta de les masses: fons de la Universitat de 

València": https://ir.uv.es/ZG36g2q 

37. Ampliació de l'obertura extraordinària de biblioteques en la Universitat de València: 

https://ir.uv.es/GZ8gJbI 

38. Inauguració de l'exposició "Blasco Ibáñez i la conquesta de les masses” a la Biblioteca 

Històrica: https://ir.uv.es/SwrOQA2 
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