Valencià (Biblioteca)
0. Reobertura de la Biblioteca
0.1. Dubtes abans d'anar a la Biblioteca
0.1.1. Quines biblioteques estan obertes i en quin horari?
0.1.2. Quins serveis estan oberts?
0.1.3. He de demanar cita prèvia per a poder anar a la biblioteca?
0.1.4. He de fer la reserva d'allò que em vulga prestar?
0.1.5. Puc reservar llibres d'altres biblioteques i arreplegar-los en la Central?
0.1.6. Quins tipus de materials em puc prestar?
0.1.7. Com es fa la reserva?
0.1.9. No trobe el que necessite, algú em pot ajudar?
0.1.10. És segur dur-me en préstec els llibres de la biblioteca?
0.1.11. Els llibres disponibles per al préstec han passat una quarantena?
0.1.13. Quines mesures de seguretat han adoptat les biblioteques?
0.1.14. Es pot anar a la biblioteca a estudiar?
0.1.15. Puc reservar o prestar una cabina d'estudi?
0.1.16. Com es realitza la devolució de llibres, revistes, portàtils, etc.?
0.1.17. Em poden prestar materials de qualsevol biblioteca?
0.1.18. Per a tornar llibres o revistes, he d'utilitzar l'autopréstec?
0.1.19. Puc tornar materials en una altra biblioteca?
0.1.20. La Biblioteca Central obrirà els caps de setmana?
0.1.22. Pot una altra persona tornar un llibre, una revista o un portàtil en el meu nom?
0.2. Dubtes quan vaig a la Biblioteca
0.2.5 Què necessite per a poder entrar en les biblioteques?
0.2.6 Quines recomanacions he de seguir per a circular dins de la biblioteca?
0.2.7 Puc accedir a totes les sales de la biblioteca?
0.2.8 Puc utilitzar l'ascensor de la biblioteca?
0.2.9 El personal bibliotecari atén consultes a la biblioteca?
0.2.10 Sóc persona amb mobilitat reduïda, puc utilitzar l'ascensor?
0.2.11. Puc utilitzar la font pública de la biblioteca per a beure?
0.2.12 Puc utilitzar els banys de la biblioteca?
0.2.13. Puc utilitzar els ordinadors de consulta de la biblioteca?
0.2.14 Puc utilitzar els ordinadors de la sala de la biblioteca per a fer treballs?
0.2.15. Què puc fer en la biblioteca?
0.2.16 Puc estudiar en la biblioteca?
0.2.17 Puc reservar o prestar una cabina d'estudi?
0.2.19 Fins a quan durarà el préstec especial?
0.3. Dubtes quan he tornat de la Biblioteca i estic a casa
0.3.1 Si tinc dubtes, què puc fer? a qui li puc preguntar?
1. Préstec
1.1. Condicions generals de préstec
1.1.1. Si no sóc membre d'aquesta universitat puc traure llibres en préstec?
1.1.2. Els usuaris amb diversitat funcional tenen més temps de préstec?
1.1.3. Quants llibres puc traure en préstec i durant quant de temps?
1.1.4. Com puc saber els llibres que tinc prestats i fins a quan?
1.1.5. Per què em reclameu un llibre que ja he retornat?
1.1.6. Com sé quins llibres vaig tenir prestats en una determinada data?
1.1.7. Puc traure llibres en préstec a qualsevol biblioteca de la UPV?
1.1.8. Hi ha períodes especials de préstec?
1.1.9. Tenen els departaments algun tipus de préstec especial?
1.2. Renovacions
1.2.1. Puc renovar el préstec? durant quan de temps?
1.3. Reserves
1.3.1. Es poden reservar llibres i pel·lícules?
1.4. Reposició de llibres perduts
1.4.1. Què he de fer si he perdut un llibre que tenia prestat?
1.5. Restricció d'ús dels serveis
1.5.1. Què passa si retorne un llibre tard?
1.6. Préstec de portàtils
1.6.1. Quines biblioteques presten els ordinadors portàtils i quin horari de préstec tenen?
1.6.2. Durant quant de temps puc tenir un ordinador portàtil?
1.6.3. Quins ordinadors portàtils es presten a les Biblioteques UPV?
1.6.4. ¿Quins programes estan instal·lats en els ordinadors Mac i Windows?
1.6.5. Com es busquen els ordinadors portàtils al catàleg?
1.6.6. Com emprar polilabs als ordinadors portàtils?
1.6.7. Com em connecte als ordinadors portàtils?
1.7. Préstec entre universitats valencianes
1.7.1 Puc emportar-me en préstec llibres de les altres universitats valencianes?
1.8. Préstec interbibliotecari i obtenció de documents
1.8.1. Com puc aconseguir un llibre o un article que no estiga a les biblioteques UPV?
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?
3. Espais i accés
3.1.4. Què m'ofereix la biblioteca des de casa?
3.1. Accés a les biblioteques
3.1.1. Quines facilitats ofereixen les Biblioteques UPV als usuaris amb diversitat funcional?
3.1.2. En acabar els estudis puc seguir usant la Biblioteca?
3.1.3. Puc accedir a la Biblioteca si no sóc membre de la universitat?
3.2. Cabines de treball en grup
3.2.1. Hi ha cabines d'estudi en grup a les Biblioteques UPV?
3.2.2. Té la biblioteca cabines d'estudi en grup adaptades?
3.3. Carnets UPV
3.3.1. En acabar els estudis puc seguir usant la Biblioteca?
3.3.2. Puc usar el carnet d'un company per a utilitzar els serveis de la Biblioteca?
3.4. WIFI
3.4.1. Puc connectar-me a Internet des de les Biblioteques UPV?
3.5. Impressores i ordinadors
3.5.1. Es pot imprimir a la Biblioteca?
3.5.2. Quins programes estan instal·lats en els ordinadors de consulta de les Biblioteques UPV?
3.5.3. Es poden escanejar documents a les Biblioteques UPV?
4. Assessoria i formació
4.1. Sessions de formació
4.1.1. Té la biblioteca algun curs per aprendre a buscar informació o bibliografia?
4.1.2. Com puc sol·licitar una sessió de formació sobre la Biblioteca?
4.2. Cita amb una bibliotecària o un bibliotecari
4.2.1. Necessites ajuda per a buscar informació?
4.3. Xat
4.3.1. Puc comunicar-me en línia amb les biblioteques UPV?
4.4. Biblioguies
4.4.1. On puc trobar guies, manuals i videotutorials sobre la biblioteca?
5. Adquisicions i donacions
5.1. Suggeriments de compra
5.1.1. Puc demanar la compra d'un llibre o una pel·lícula?
5.1.2. Com puc saber l'estat de les meues sol·licituds de compra?
5.2. Donacions
5.2.1. Tinc uns llibres que ja no necessite, puc donar-los a la Biblioteca?
6. Propietat intel·lectual
6.1. Drets d’autor, PoliformaT i portals científics
6.1.1. Què són els drets d’autor?
6.1.2. Quins són els límits dels drets d’autor i quines excepcions tenen aquests drets?
6.1.3. Puc pujar a PoliformaT, per a compartir-lo amb els meus alumnes, un article, un capítol de llibre o similar, o bé una obra
aïllada de caràcter plàstic o fotogràfic?
6.1.4. Com a autor, puc compartir els meus articles en portals científics com ara Researchgate o Academia?
6.1.5. Com a autor, puc compartir els meus articles a RiuNet?
6.1.6. He publicat amb l'Editorial Universitat Politècnica de València quins són els meus drets respecte a propietat intel·lectual?
6.2. Prevenció del plagi
6.2.1. Què és el plagi?
6.2.2. Com s’evita el plagi?
6.3. Llicències Creative Commons
6.3.1. Llicències Creative Commons
6.4. Usos permesos d’obres amb drets reservats
6.4.1. Quan puc usar material aliè en les meues pròpies obres
6.5. Tesi per compendi
6.5.1. Permís per a incorporació en una tesi per compendi d’articles publicats prèviament

6.6. Publicació d’obres noves a partir d’altres de prèvies: publicació de tesis doctorals
6.6.1. Puc publicar la meua tesi doctoral com una obra nova?
6.7. Normativa i política de la UPV sobre publicació
6.7.1. Normativa i polítiques de la UPV sobre publicació de resultats científics i bones pràctiques en la recerca
6.8. Drets d’autor en obres pròpies
6.8.1. Quins drets tinc com a autor d’una obra, una tesi, treballs acadèmics, articles, etc.?
7. Suport a la investigació
7.1. Alta de congressos i revistes a Sénia
7.1.1. Com se sol·licita l’alta de congressos i revistes a Sénia
7.2. Agències finançadores i accés obert
7.2.1. Quins són els requisits d’Horitzó 2020 respecte a l’accés obert?
7.2.2. Quins són els requisits del Pla S respecte a l’accés obert?
7.2.3. Quins són els requisits del Pla estatal respecte a l’accés obert?
7.2.4. Quins són els requisits del Programa per a la promoció de l’R+D+I a la Comunitat Valenciana respecte a l’accés obert?
7.2.5. Què he de fer per a complir els requisits d’accés obert dels meus finançadors?
7.3. Acreditacions i sexennis
7.3.1. Com puc conèixer el meu índex H i saber quantes vegades han citat les meues publicacions?
7.3.2. Com puc saber si una revista està indexada en bases de dades?
7.4. Signatura científica, ORCID i altres identificadors científics
7.4.1. Com he de signar les meues publicacions? Normativa UPV sobre signatura científica
7.4.2. Què és l’ORCID?
7.4.3. Com puc alimentar el meu perfil ORCID amb les meues publicacions? Puc passar les meues publicacions d’ORCID a
ResearchID o ScopusID o Google Scholar Citations o Mendeley i viceversa?
7.4.4. Puc passar les meues publicacions de Sénia a ORCID, ResearchID o ScopusID i viceversa?
7.4.5. Puc passar les meues publicacions de ResearchID a ScopusID i viceversa?
7.5. Mendeley.
7.5.1. Què són els gestors de referències i com hi puc accedir?
7.5.2. Quin gestor de referències bibliogràfiques puc usar?
7.5.3. Què és Mendeley?
7.5.4. Com puc donar-me d’alta a Mendeley?
7.6. Estratègies de publicació
7.6.1. On puc publicar un article? Com puc triar bé la revista on publicaré?
7.6.2. Com puc evitar els editors depredadors?
7.6.3. Com puc redactar una addenda a un contracte editorial per a difondre en obert el meu treball?
7.6.4. Quant costa publicar en obert? Què són les APC?
7.6.5. Quins descomptes puc obtenir en el pagament de les APC?
7.6.6. Com se citen els documents?
7.6.7. Què és el DOI?
7.7. H2020 i les dades d’investigació en obert
7.7.1. Quins són els requisits d’Horitzó 2020 respecte a la gestió de les dades d’una investigació?
7.7.2. Totes les dades d’un projecte Horitzó 2020 han d’estar en obert?
7.7.3. Què és un PGD (pla de gestió de dades)?
7.7.4. On puc publicar les dades d’investigació?
7.8. Revistes científiques a PoliPapers
7.8.1. Què és PoliPapers?
7.8.2. Revistes de la UPV publicades a PoliPapers
8. RiuNet i accés obert
8.1. Publicacions científiques
8.1.1. Com puc dipositar les meues publicacions científiques a RiuNet?
8.1.2. Puc difondre a RiuNet un article, ponència, etc., ja publicat i amb drets reservats?
8.1.3. Què són els períodes d’embargament?
8.1.4. Per què NO apareix a RiuNet el meu article?
8.1.5. Puc aconseguir una còpia d’un document que està tancat a RiuNet?
8.2. Treballs acadèmics (TFG, TFM)
8.2.1. Com puc dipositar el meu treball acadèmic a RiuNet?
8.2.2. Per què NO apareix a RiuNet el meu treball acadèmic?
8.2.3. Per què NO puc accedir al meu treball acadèmic quan SÍ QUE vaig autoritzar que estiguera en obert?
8.2.4. Quan diposite les meues obres a RiuNet, perd algun dret com a autor?
8.3. Tesi UPV
8.3.1. Com puc dipositar la meua tesi a RiuNet?
8.3.2. Puc difondre la tesi a RiuNet si conté informació confidencial o si volem patentar alguna invenció?
8.3.3. Puc difondre una obra des de RiuNet –per exemple, la tesi– si vull publicar-la posteriorment?
8.3.4. Puc difondre a RiuNet una tesi per compendi, formada per articles amb drets reservats?

