
Un cop hàgiu localitzat al catàleg el document que desitgeu, cal que 

us anoteu el topogràfic.  

El fons modern i el fons històric estan ordenats seguint la            

Classificació Decimal Universal (CDU). L’Hemeroteca segueix                    

l’ordre alfabètic de títols.  

 

Els documents de Reserva, Vitrina, Vídeos, Disquets, CD-ROM i 

DVD, cal demanar-los al personal del taulell de préstec. 

DISTRIBUCIÓ DEL FONS 

Horari d’obertura:  de dilluns a divendres, de 8.30 h a 20.30 h 

Horaris especials:  

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/horaris-especials 

L3, L5 (Sants Estació) 

30, 32, H10, 78, 109,  215, V7 

Tren: Estació Sants 

c/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona  

Telèfon: 93 403 57 69   —  Adreça-e : bid@ub.edu 

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-
biblioteconomia 

Per qualsevol dubte o aclariment, recordeu que el personal 
de la biblioteca resta a la vostra disposició. 

NORMES D’ÚS 

 Guardeu silenci. Si heu de fer alguna consulta a un company, 

feu-ho en un to baix per tal de no molestar  la resta d’usuaris. 

 No mengeu ni beveu dins la biblioteca per evitar fer malbé el       

mobiliari o els documents amb què estigueu treballant. 

 Desconnecteu o silencieu els telèfons mòbils.  

 Utilitzeu els ordinadors per motius acadèmics (consulta dels 

recursos del CRAI, aprenentatge, recerca, ofimàtica, etc.) i no 

amb finalitats lúdiques (xats, jocs en línia, ...). Potser hi ha  

algun company que també necessita fer-lo servir. 

© CRAI UB, curs 2016-17 

https://www.facebook.com/UBbiblio 

https://twitter.com/bibbiblio 

http://issuu.com/bib76 
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El CRAI Biblioteca de Biblioteconomia i Documentació va iniciar les     

activitats el 1920 com a biblioteca de l’Escola Superior de                   

Bibliotecàries, creada el 1915 per la Mancomunitat de Catalunya. 

Com a primera biblioteca especialitzada de l’Estat, el fons aplega 

les publicacions més representatives del seu àmbit al llarg de tot 

el segle xx. 

En l’actualitat combina els fons de recerca i els especialitzats dels 

ensenyaments impartits a la Facultat. 

Préstec i renovacions 
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec 
http://crai.ub.edu/ca/pmf-generals/prestec/meu-compte 

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. 

PUC: préstec consorciat 
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-puc 
http://puc.cbuc.cat 

El PUC és un servei de préstec consorciat gratuït que permet als 

seus usuaris sol·licitar i tenir en préstec documents d’una altra  

biblioteca del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 

Els documents es poden sol·licitar a través del web (Catàleg  

Col·lectiu de les Universitats de Catalunya) o bé in situ. 

Préstec interbibliotecari  
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-pi 

Té com a objectiu la localització i l’obtenció de l’original o la còpia 

de qualsevol tipus de document que no es trobi a les biblioteques 

del CRAI de la UB. Aquest servei està subjecte a tarifes. 

Préstec de portàtils 
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-equipaments 

La Biblioteca ofereix en préstec ordinadors portàtils per tal         

d’accedir a la informació a través de la xarxa sense fils (Wi-Fi) de la 

Universitat.  

Reprografia 
La Biblioteca té màquines d’autoservei de fotocòpies que també 
funcionen com a impressores per poder imprimir documents des 
dels ordinadors de la sala.  

Formació d’usuaris 
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris 

La Biblioteca organitza sessions de formació a mida per donar a 

conèixer als usuaris tots els recursos disponibles. Informeu-vos al 

taulell. 

SERVEIS RECURSOS D’INFORMACIÓ 

Consulteu tots els serveis que us ofereix el CRAI a: 

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai 
Trobareu aquests recursos electrònics i d’altres a: 

http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipaments 

Disposa de 143 punts de lectura, ordinadors de consulta a sala (PC i 

Macs), ordinadors portàtils, xarxa Wi-Fi, una sala de treball en grup, 

escàners per digitalitzar documents, i fotocopiadores i  impressores  

en xarxa d’autoservei. 

Qui pot utilitzar la Biblioteca? 

La consulta del fons és d’accés lliure. Per accedir a altres serveis de 

la Biblioteca, com ara el préstec de documents, cal presentar el 

carnet UB que rebeu quan us matriculeu. Heu de dirigir-vos a la 

biblioteca per activar-lo. Aquest carnet us dóna accés al préstec de 

llibres i a altres serveis de la biblioteca. Cal actualitzar-lo una     

vegada l’any,  ja que un cop transcorregut el curs acadèmic en què 

s’emet, resta inactiu. 

El nostre catàleg  
http://cataleg.ub.edu/*cat 

El catàleg és l’eina principal d’accés a tots els documents             

disponibles a les biblioteques (llibres, revistes, recursos              

electrònics, enregistraments sonors, vídeos, materials multimèdia,  

mapes, etc.) i a un important fons antic (manuscrits, incunables, 

pergamins, gravats, llibre imprès del segle xvi fins a l’any 1820, 

etc.). 

Servei d’informació virtual 24 h per resoldre qualsevol consulta sobre 

els CRAI Biblioteques i sobre els seus serveis i recursos.  

ReCercador+ 

http://recercador.ub.edu  

Ofereix un sol punt d'accés a diferents recursos electrònics. Permet 

trobar articles de revistes i altres documents electrònics, cercant en 

una única base de dades central i accedir al text complet, si està    

disponible. Si us  identifiqueu com a usuaris de la UB, a El meu espai 

podreu crear els vostres grups de recursos, desar cerques, crear i  

modificar alertes, personalitzar la previsualització dels resultats, etc. 

El SIRE (Servei Intermediari d'accés als Recursos Electrònics) és el  
servei que permet accedir als recursos d'informació electrònics,      
contractats pel CRAI de la UB, des d'un ordinador/client/dispositiu 
situat dins i fora de la xarxa de la UB. Cal ser membre de la UB i     
disposar d’un identificador UB. 

Accés als recursos electrònics  

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy 

Dipòsit digital de la UB 
http://diposit.ub.edu/ 

És el dipòsit institucional que conté en format digital les publicacions 

en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i         

institucional del professorat i d’altres membres de la comunitat     

universitària. 

S@U, Servei d’Atenció als Usuaris  
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau 

Campus virtual 

https://campusvirtual2.ub.edu/ 

Des del web del CRAI podeu accedir  a les plataformes docents de la  
Universitat. Cal que obtingueu l’identificador i la contrasenya a la  
intranet MónUB (el vostre espai personal com a alumnat de la UB). 
Amb aquestes dades podreu accedir a aquest espai i a altres serveis. 
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