2. PoliBuscador i cerques bibliogràfiques
2.1. Polibuscador i La meua biblioteca
2.1.1. Què és el PoliBuscador?
2.1.2. Què és La meua biblioteca?

2.2. Llibres i pel·lícules
2.2.1. Com es busca un llibre, una revista o una pel·lícula que està en una biblioteca UPV?
2.2.2. Com puc localitzar un llibre a les prestatgeries de les biblioteques de la UPV?
2.2.3. Puc accedir als llibres dels departaments o d'altres serveis o instituts de la UPV?
2.2.4. Com es busquen les publicacions de la UPV?

2.3. Revistes
2.3.1. Com es busca una revista en el PoliBuscador?
2.3.2. Puc traure en préstec revistes?
2.3.3. Com es pot conèixer el factor d'impacte d'una revista?
2.3.4. On consultar l'índex d'impacte de les revistes d'Scopus?

2.4. Bases de dades
2.4.1. Necessite usuari/contrasenya per a accedir a un recurs electrònic?
2.4.2. Tots els articles que trobe en les bases de dades estan accessibles a la biblioteca?
2.4.3. Si estic ben autenticat, per què em demana contrasenya en intentar accedir a un article o a una base de dades?
2.4.4. Com s'activa l'opció d'accés "al text complet" en Google Scholar, si estic fora de la UPV?

2.5. Llibres electrònics
2.5.1. Hi ha llibres electrònics a la Biblioteca UPV?
2.5.2. Hi ha limitacions en l'ús de llibres electrònics?
2.5.3. Puc descarregar llibres electrònics en el meu dispositiu mòbil (e-book, e-reader, tauleta, mòbil)?
2.5.4. Com funciona el préstec de llibres electrònics?

2.6. Normes UNE
2.6.1. Com s'accedeix a les Normes UNE?
2.6.2. Per què ix el missatge de "La seua sessió ha expirat" quan intente accedir a Aenormás per VPN?

2.7. TFG, TFM i Tesis
2.7.1. Com es busquen treballs acadèmics (treballs finals de grau, treballs finals de màster, projectes final de carrera)?
2.7.2. Hi ha tesis a la biblioteca?, puc consultar-les o emportar-me-les prestades?

2.8. Cerques temàtiques
2.8.1. Com es busca informació i bibliografia per als treballs de classe, TFG, TFM, tesis i publicacions?

2.9. Connexió des de fora de la UPV
2.9.1. Puc accedir a les bases de dades i altres recursos electrònics de la Biblioteca des de fora de la UPV?

