1a PLANTA HOSPITAL
Revistes i llibres electrònics
Més de 3000 revistes, 1060 ebooks i 3745
llibres i fullets en paper

Horari
De dilluns a divendres, de 8.00 a 15 h. Horaris

especials: consulteu el web del Servei de Biblioteca

Contacte

Espai obert de treball en grup
Taulell de préstec
1 escàner, 2 fotocopiadores

SALA D'ACCÉS DIRECTE
Monografies
Fons general i bibliografia recomanada de
les especialitats docents de l'IAS

Taulell d'informació bibliogràfica
Documents multimèdia
12 llocs de lectura

972 189000

ext 1730

biblioteca@ias.cat
https://www.facebook.com/bibliotecaIAS

Biblioteca de Salut

https://www.netvibes.com/bibliotecaias

Centre de recursos per a la pràctica
clínica, l’aprenentatge i la recerca

Hemeroteca
Dipòsit de fons antic des de 1907 amb
documents d'accés restringit que s'han de
sol·licitar al taulell

http://www.ias.cat/

2018-19

Fons

Accés

Fons de recerca especialitzat, propi dels
ensenyaments impartits a l'IAS: PIR, DIR,
Infermeria i Llevadores
Fons especialitzat en psiquiatria i psicologia, fullets
i revistes de medicina, psiquiatria i neurociències
publicades des de 1907, de gran interès per a la
història de la medicina.

Préstec

La consulta del fons és d’accés lliure.
Per accedir a altres serveis, com ara el préstec de
documents, cal presentar la tarjeta IAS o un altre
document acreditatiu reglamentari.

Wifi

Préstec de documents SBIAS

Servei interbibliotecari d'obtenció de Documents
(C17)
Obté els documents no disponibles mitjançant els
préstecs anteriors (servei subjecte a tarifes).

Pacients
Accés amb les credencials que facilita l'IAS

Formació
Cursos de formació en l’ús d’eines com elS gestorS
bibliogràficS Zotero i Mendeley i sobre recursos
d’informació, com ara les bases de dades
(PubMed, Clinicalkey, DynamedPlus, UpToDate)
entre d'altres.

Intranet

Equipaments

Escàner i Fotocopiadora d'autoservei
Ordinadors
Taula de treball en grup

Accediu a tots els recursos del SBIAS a través de
la intranet:
- Llibres i revistes en paper i en línia
- Bases de dades i dipòsits digitals
- Tesis doctorals
- I molt més

Catàleg de llibres en sala

Suport a la recerca i la docència
Suport al personal en diferents àrees, com ara
la recerca bibliogràfica, cerca i recuperació de
la informació, gestió de la intranet o la
publicació

Accés personal a la col·lecció
electrònica

Més informació
Tota la informació sobre la Biblioteca de l'IAS
intranet/intranet
www.ias.cat

