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C. Baldiri i Reixac, 2, planta1 

08028 Barcelona 

                   934 034 595 

 7, 54 i 74 

     

  Av. de Xile 

     

  L5 (Collblanc) i L3 (Zona Universitària)  

                 De dl. a dv., de 8.30 a 20.30 h 

CRAI  

BIBLIOTECA   

BELLES ARTS 

Localització 

Plànol 

Adreça, telèfon, transports i horari 

Presentació 

Per a qualsevol dubte o aclariment, recordeu que el perso-

nal de la biblioteca està a la vostra disposició. 

Distribució del fons 

     Normes bàsiques 

 Guardeu SILENCI 

 Desconnecteu o silencieu els telèfons mòbils 

 No reserveu seients 

 Feu un ús responsable dels equipaments i les             

instal·lacions 

El CRAI Biblioteca de Belles Arts col·lecciona els fons dels 

ensenyaments impartits a la Facultat: Belles Arts,        

Conservació-Restauració de Béns Culturals i Disseny, i 

dóna suport als seus programes docents i de recerca.     

Disposa de les col·leccions especials següents:  

 Jordi Sabater Pi  

 Josep Artigas  

 Oriol Martorell 

 Miquel Porter i Moix 

     Informació i préstec 

     Monografies 

     Hemeroteca 

     Reserva 

     Col·leccions especials 

     Relacions laborals 

     Sales de treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Fotocopiadora  

 



Serveis 

Préstec 

Altres serveis 

Servei d’Atenció als Usuaris 

Servei d’atenció virtual, 24 h, per resoldre qualse-

vol consulta sobre els CRAI Biblioteques i els   

serveis i recursos que ofereix. 

 

Accés als recursos en línia 

El SIRE és un servei que permet accedir als        

recursos electrònics contractats per la UB. 

Com citar i gestionar  

bibliografia: Mendeley 

 

 

El nostre compromís de qualitat i millora contínua 

Préstec i renovacions 

Cal presentar el carnet UB. Hi ha diferents        

modalitats de préstec segons el tipus d’usuari.  

Podeu renovar els documents en préstec al taulell, 

per telèfon, o bé per Internet des de l’opció El 

meu compte del Catàleg de les biblioteques del 

CRAI. També es poden sol·licitar documents    

d’altres biblioteques a través del PUC. 

Recursos d’informació 

 

 

 

 

 

 

 

Accés als documents 

de les biblioteques 

Accés a recursos 

electrònics 

Publicacions en accés 

obert 

Revistes científiques 

de la UB 

Repositoris digitals UB 

Fons bibliogràfic    

patrimonial UB 

Eines de cerca 

CRAI Biblioteca de Belles Arts 

Equipament 

 4 sales de treball   

 aula d'informàtica amb 19 ordinadors  

 fotocopiadora-impressora 

 2 escàners d’autoservei 

 taula de reproducció de fotografies  

Xarxes socials 

@craibellesarts 

Trobareu tots els serveis, recursos i infor-

mació sobre el CRAI de la UB a: 

crai.ub.edu 

 
Twitter Pinterest Flickr 

Drets d’autor, propietat intel·lectual 

i accés obert 

Publicacions en accés 

obert 

Revistes científiques 

de la UB 

http://crai.ub.edu/coneix-el-crai/estrategia-qualitat/carta-serveis
http://recercador.ub.edu/
http://revistes.ub.edu/
https://bipadi.ub.edu/
http://cataleg.ub.edu/
https://twitter.com/craibellesarts
https://www.pinterest.com/craibellesarts/
https://www.flickr.com/photos/craibellesarts/albums
http://crai.ub.edu/ca
http://crai.ub.edu/ca
http://diposit.ub.edu/dspace/

