
LLETRES-CENTRAL

@craiublletres

Bloc de Lletres
blocdelletres.ub.edu

De dilluns a divendres de 8:30 a 20:30 h.

Gran Via de Les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

crailletres@ub.edu

5è pis (001 - 820)

Hemeroteca

6è pis (830 - 9)

Grec (Ca, Cb, Ea...)

Hebreu  (A, B, C, D, E, F)

Dipòsits tancats  (D-, F-, R-...)

LLETRES-HISPÀNIQUES

LLETRES-LLATÍ

LLETRES-ROMÀNIQUES

Llengua i cultura gregues, art, classicisme,
Bizanci.

Cultura, teoria literària, literatura anglesa.

Literatura alemanya, francesa, italiana,
eslava, oriental i àrab. Història.

Revistes per ordre alfabètic de títol.

Literatura espanyola i llatinoamericana.

Llengua, judaisme, història del poble jueu,
Bíblia.

Documents que s'han de demanar al taulell.

Llengua i cultura llatines, i món clàssic.

Llengües modernes, lingüística, literatura
catalana, basca, gallega i portuguesa.

(860)

(LL)

(800, 802, 849.9, 869...)

Contacte

© CRAI UB, curs 2016-17

+34 934 035 317

HorariLLETRES-CENTRAL

https://twitter.com/craiublletres
http://www.pinterest.com/craiublletres
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-lletres
https://www.google.es/maps/place/Gran+Via+de+Les+Corts+Catalanes,+585,+08007+Barcelona/@41.3870571,2.1615516,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a28cbeee3689:0x4b4a8ba716765923!8m2!3d41.3870571!4d2.1637403
https://twitter.com/craiublletres
https://blocdelletres.ub.edu/
https://www.flickr.com/photos/biblletres/
http://crai.ub.edu/coneix-el-crai/horaris
https://www.youtube.com/channel/UCcVj9gPbF9zxehQVWOFhOcA
https://www.facebook.com/craiublletres
https://blocdelletres.ub.edu/


Comunicació i indústries culturals
Estudis anglesos
Estudis àrabs i hebreus
Estudis literaris
Filologia catalana
Filologia clàssica
Filologia hispànica
Lingüística
Llengües i literatures modernes
Llengües romàniques i les seves literatures 

Conserva els fons posteriors a 1820 de
l'antiga Biblioteca Provincial i
Universitària, una col·lecció fonamental
per l'estudi de la història de la Universitat
i de la ciutat de Barcelona.

Més de 300.000 documents
1.600 títols de revistes
Recursos electrònics especialitzats

Per accedir a altres serveis, com ara el préstec
de documents, cal presentar el carnet UB o un
altre document acreditatiu reglamentari.

Accés amb les credencials que facilita la
Universitat de Barcelona a la comunitat UB.

cataleg.ub.edu

Cursos de formació en l’ús d’eines com el
gestor bibliogràfic Mendeley i sobre recursos
d’informació com les bases de dades i el
Recercador+, entre d'altres.

Tota la informació sobre el CRAI de la UB:

Bústia de retorn de llibres

Escàners d'autoservei

Fotocopiadores d’autoservei

Impressió en línia

Lector de microfitxes

Sales d'estudi en silenci

Sales d'estudi en grup

Taules amb endolls

Fons especialitzat

Fons enciclopèdic

Accés amb les credencials d'eduroam
(comunitat UB o visitants d'altres institucions
de recerca acreditats per la seva institució).

Suport a la recerca i la docència

Accés

Wifi

Formació

Préstec

Més informacióCatàleg

El catàleg permet localitzar els documents i
comprovar la seva disponibilitat:

Suport al personal docent i investigador en
diferents àrees, com la gestió del Campus
Virtual UB o la publicació en repositoris.

Equipaments

crai.ub.edu

La consulta del fons és d’accés lliure.

wifi.ub.edu

eduroam

Préstec gratuït entre biblioteques del
Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya (CSUC).

Préstec de documents UB

Préstec interbibliotecari

Préstec consorciat (PUC) 

Obté els documents no disponibles
mitjançant els tipus de préstec anteriors
(servei subjecte a tarifes).

Préstec d'equipaments
Portàtils, auriculars i sales de treball.

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/sau
http://crai.ub.edu/
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-wifi-eduroam
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/prestec
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris
http://cataleg.ub.edu/

