CRAI: definició i estructura

Què és un CRAI? (I)
Un CRAI és un espai en què teniu a l’abast tots els serveis
universitaris que donen suport a l’aprenentatge
i la investigació.
Proporciona un accés més fàcil a la informació
i les noves tecnologies, en un entorn més dinàmic
i còmode per adaptar-se a vosaltres en cada moment.
Facilitem l’accés als recursos d’informació i oferim serveis
de qualitat per contribuir a la creació i difusió del
coneixement i a la formació integral dels futurs
professionals.

Què és un CRAI? (II)
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Què és el CRAI de la UB?
El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la
Investigació de la UB es crea a principi de 2004, davant
la necessitat d’adaptar les biblioteques universitàries al
nou espai europeu d’educació superior (EEES) i a l’espai
europeu de recerca (ERA), en què es configura un nou
marc
d’ensenyament
universitari
basat
en
l’aprenentatge, la recerca, el desenvolupament i la
innovació.
El CRAI de la UB integra els serveis de biblioteca, suport
a la docència i suport a la recerca.

El CRAI de la UB us ofereix…
 Accés als recursos electrònics (també des de fora de la UB): bases
de dades, revistes i llibres electrònics, tesis doctorals, etc.
 Préstec de documents.
 Espais per a l’aprenentatge: zones de silenci, zones de treball en
grup, etc.
 Equips informàtics i audiovisuals. Ofimàtica especialitzada.
 Formació d’usuaris.
 Servei d’informació i referència. Informació bibliogràfica.
 Servei d’escaneig.
 Servei de suport a l’aprenentatge.

El CRAI de la UB integra:
 Serveis a usuaris: préstec de documents i de portàtils, reserva de
sales d’estudi, assessorament en l’accés i l’obtenció de la informació,
etc.
 Suport a la docència: tots els serveis destinats a garantir el
suport i l’assessorament necessaris per al professorat de la UB en el
procés de preparació, elaboració i utilització del material docent.
 Suport a la recerca i a la innovació docent: tots els serveis
destinats a garantir el suport i l’assessorament que el professorat de
la UB necessita per a la recerca i la innovació docent (publicació,
difusió, avaluació, etc.).

Serveis comuns que ofereix el CRAI
 Una prestació unitària de tots els serveis i accés a tots els recursos
d’informació.
 Un ampli horari d’obertura de dilluns a diumenge.
 Punts d’estudi, de treball i d’autoaprenentatge, tant individuals com
col∙lectius, dotats amb els equipaments informàtics necessaris.
 Fons històrics i patrimonials, fons actuals, en qualsevol suport.
 Formació d’usuaris, facilitar el coneixement de recursos i serveis del
CRAI i formar als usuaris en el conjunt de les competències
informacionals.
 Atenció personalitzada durant les 24 hores dels 7 dies de la
setmana.

Marc normatiu
Reglaments
 Reglament dels serveis de biblioteca
 Reglament del servei de préstec:
 Normativa del servei de préstec interbibliotecari
 Normativa de préstec d’obres per a exposicions
 Instrucció per a l’ús correcte de les biblioteques
 Instruccions d’ús de les aules d’ordinadors
 Instruccions d’ús de sales de treball
Polítiques
 Política de gestió de la col·lecció del CRAI
 Política d’accés obert a la Universitat de Barcelona: català | castellà | anglès

Carnet de la UB
El carnet de la UB us identifica a
l’hora de fer gestions dins la
Universitat i us dóna accés, entre
d’altres, als serveis que ofereix el
CRAI.

Moltes gràcies!
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