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El Servei de Biblioteca i Documentació (SBD) dóna suport a les activitats 

docents, de recerca i d’aprenentatge que es duen a terme a la  

Universitat de les Illes Balears.  

 

S’estructura a través de set biblioteques ubicades al campus universitari 

de Palma i a les dues seus universitàries de Menorca i Eivissa i Formentera   

 

Cada una està especialitzada en els estudis que s’imparteixen als edifi-

cis corresponents. 

Tot aquest conjunt es configura com una única xarxa d’informació amb 

un punt d’accés per a la consulta del catàleg:  biblioteca.uib.cat 

 

Anselm Turmeda 

 

Arquitectura Tècnica, Enginyeries i             

Matemàtiques 

Arxiduc Lluís Salvador Hoteleria i Turisme 

G. M. Jovellanos Dret, Economia i Empresa i Relacions Laborals 

Guillem Cifre de Colonya Educació, Fisioteràpia, Infermeria i Psicologia 

Mateu Orfila i Rotger Biologia, Bioquímica, Enginyeria Tècnica   

Agrícola, Física, i Química 

Ramon Llull Filologies, Filosofia, Geografia, Història, Història 

de l’Art i Treball Social 

Son Lledó Fons antic i col·leccions especials 

Seus de Menorca i Eivissa i 

Formentera 

Dret, Educació, Empresarials, Infermeria  i 

Turisme 



I per resoldre altres dubtes, posa a la teva disposició el servei de  

referència virtual: 

 

 

 

Proporciona...   

Accés a la  

informació a través 

de la COL·LECCIÓ 

Fons bibliogràfic i documental. 

Bases de dades i revistes electròniques. 

Biblioteca Digital de les Illes Balears (BiDIB). 

Accés a  

INFRAESTRUCTURES  i 

SERVEIS 

Préstec d’ordinadors portàtils. 

Cabines d’estudi. 

Xarxa sense fils WI-FI. 

Obertura en cap de setmana i períodes d’exàmens. 

Sales de treball en grup. 

FORMACIÓ en l’ús 

dels recursos per 

l’aprenentatge i  

la recerca 

Ús de gestors de cites i referències bibliogràfiques. 

Formació d’usuaris i assessorament en la cerca  

documental. 

Suport en la realització de cerques bibliogràfiques. 

Accés a  

DOCUMENTACIÓ  

ESPECIALITZADA 

Partituroteca i centre de documentació musical. 

Arxiu històric. 

Cartoteca. 

Documentació i Servei de Préstec interbibliotecari. 



Horari de les biblioteques 
 
Generals: de dilluns a divendres de les 8 a les 21.45 hores. 

Vacances de Nadal i Pasqua, i mesos de juliol i agost:  

de dilluns a divendres de les 8 a les 14 hores. 

De l’1 al 15 de setembre: de dilluns a divendres, de les 8 a les 21 hores. 

 
Caps de setmana: de 9 a 20.45 hores.   
*Consultar la pàgina web per a horaris especials. 

Dades de contacte:  
 

Biblioteques al campus   Anselm Turmeda  971173406  

  Arxiduc Lluís Salvador  971172653 

  Guillem Cifre  971173185 

  G.M. Jovellanos   971172004 

  Mateu Orfila i Rotger 971173379 

  Son Lledó    971259580 

  Ramon Llull   971173373 

 

Biblioteques de les seus                   Eivissa i Formentera  971398020 

                                            Menorca    971379002 

 

Correu electrònic  biblioteca@uib.cat 


