
Servizo de Biblioteca
Guía  para  o  novo  a lumnado

https://www.udc.es/gl/biblioteca/

17 puntos de servizo:

Biblioteca Central

981 167 000, 5663     informacion.bib@udc.es
 

Biblioteca da ETS de Arquitectura

981 167 000, 5001     etsa.bib@udc.es
 

Biblioteca da ETS de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos

981 167 000, 1460     caminos.bib@udc.es
 

Biblioteca da ETS de Náutica e Máquinas

981 167 000, 4279     nautica.bib@udc.es
 

Biblioteca da EU de Arquitectura Técnica

981 167 000, 2769     euat.bib@udc.es
 

Biblioteca da Facultade de Ciencias

981 167 000, 2059     ciencias.bib@udc.es
 

Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación

981 167 000, 4643     educacion.bib@udc.es
 

Biblioteca da Facultade de Ciencias da Saúde

981 167 000, 5818     oza.bib@udc.es
 

Biblioteca da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación

Física

981 167 000, 4063     inef.bib@udc.es
 

Biblioteca da Facultade de Dereito

981 167 000, 1515     derecho.bib@udc.es
 

Biblioteca da Facultade de Economía e Empresa

981 167 000, 2471     becem.bib@udc.es
 

Biblioteca da Facultade de Filoloxía

981 167 000, 1712     biblioteca.filoloxía@udc.es
 

Biblioteca da Facultade de Informática

981 167 000, 1288     informatica.bib@udc.es
 

Biblioteca de Socioloxía e Ciencias da Comunicación

981 167 000, 4815     soc.bib@udc.es

 

Formular io :  ht tps : / /bi t . l y /2CFQImD  

Telé fóno :  981  167  000 ,  ext .  5663

Enderezo  e lect rón ico :  in fo rmac ion .b ib@udc .es

 

 

 

 

Campus da Coruña

Campus de Ferrol
Biblioteca da Escola Politécnica Superior

981 167 000, 3332     biblioteca.eps@udc.es
 

Biblioteca da Escola Universitaria Politécnica

981 167 000, 3044     eup.bib@udc.es
 

Biblioteca Casa do Patín

981 167 000, 3603     bpat@udc.es

Contacta con nós



Consulta en sala: postos individuais e salas de

traballo en grupo

Préstamo a domicilio: na túa biblioteca podes

solicitar tamén fondos das outras bibliotecas da

UDC

Préstamo interbibliotecario: para obras que non

hai na UDC  

Formación: cursos e formación á carta sobre o  uso

da biblioteca e as fontes de información

Adquisicións: podes solicitar a compra de obras

para a túa biblioteca (https://bit.ly/2QmVGfW)

Procuras bibliográficas: atopamos información

para os teus traballos (https://bit.ly/2XfbRO3)

Salas de traballo en grupo: para realizar os teus

traballos de aula

Wifi: acceso á rede sen fíos para todos os membros

da UDC

Préstamo

REPOSITORIO  da
 produción científica da UDC

https://bit.ly/2OsiDMl

https
://bit.

ly/3iE7
zsu

Accede

tamén á bibliografía

recomendada e a O meu rexistro,

para xestionar as renovacións

e reservas dos teus préstamos, o

histórico de lectura, etc.

PÓRTICO: portal de

acceso único aos

recursos

electrónicos

subscritos pola UDC          
        https://bit.ly/3nnzQqH

Somos un servizo de apoio á aprendizaxe, á

docencia e á investigación da comunidade

universitaria en particular e do resto da sociedade

en xeral.

Quen somos
Ofrecemos unha ampla selección de recursos

informativos e de ocio:         

O noso horario
Abrimos en horario continuo

de luns a venres de 

8.30  a 21.30 h

(horario reducido en

vacacións)

Case 1 millón de libros e revistas en papel e

electrónicos 

 59 bases de datos de todas as disciplinas

científicas

Cine, series e 

Cómics 

Mapas

Novelas…

      

      documentais

Acceso dende fóra da
UDCAccede aos recursos electrónicos dende 

a túa casa autenticándote na páxina da

biblioteca (só para membros da comunidade

universitaria).

Normas de uso

silenciar o teu móbil  

facer bo uso das instalacións

seguir as medidas hixiénicas e de

seguridade   

atender ás recomendacións do persoal

Respecta o espazo da biblioteca e os teus

compañeiros. Lembra:  

Como atopar a
información

Coleccións

Servizos

Podes levar 6 obras durante 10 días renovables todas as

veces que queiras se non hai reservas. Necesitas

presentar a túa tarxeta de estudante ou o DNI.

Nalgunhas bibliotecas prestan tamén portátiles, tabletas

ou lectores  de libros electrónicos. Pregunta!


