6a PLANTA
LLETRES-CENTRAL
Hemeroteca
Revistes per ordre alfabètic de títol.

Sales de treball en grup

Horari
De dilluns a divendres, de 8.30 a 20.30 h.
Horaris especials: consulteu el web del CRAI.
Contacte

S’han de reservar directament des del
catàleg. La durada del préstec és de 2 hores.

Taulell de préstec
Fotocopiadora OCE 3

7a PLANTA
Monografies
Fons general i bibliografia recomanada de
les assignatures dels ensenyaments que
s'imparteixen al Campus.

Sala d'ordinadors
Fotocopiadores OCE 2 i Canon Color

Taulell d'informació bibliogràfica

Casanova, 143
08036 Barcelona

934 035 718
craimedicina@ub.edu
https://www.facebook.com/UB.CRAI.BibliotecaMedicina
@CRAIBibMed

8a PLANTA
Dipòsit de fons antic amb documents que
s'han de sol·licitar al taulell de la 7a planta.

https://www.pinterest.com/CRAIUBMedicina/

https://issuu.com/craimedicina/docs
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Fons

Accés

Fons de recerca especialitzat, propi dels
ensenyaments impartits a la Facultat:
Medicina, Ciències Biomèdiques Bàsiques,
Enginyeria Biomèdica i Infermeria.
Fons antic format per llibres, fullets i
revistes publicats entre l’any 1821 i el 1945,
de gran interès per a la història de la
medicina.

La consulta del fons és d’accés lliure.

Préstec de documents UB

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

Préstec consorciat (PUC)

Wifi
wifi.ub.edu
Accés amb les credencials que facilita la
Universitat de Barcelona a la comunitat UB.

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

Catàleg

Formació

El catàleg permet localitzar els documents i
comprovar-ne la disponibilitat:

cataleg.ub.edu
Recercador+
Ofereix un sol punt d'accés a diferents
recursos, com ara bases de dades, revistes
i llibres electrònics.

Préstec

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

Préstec interbibliotecari
Obté els documents no disponibles mitjançant
els préstecs anteriors (servei subjecte a tarifes).

Préstec d'equipaments
Portàtils, auriculars, models anatòmics i
sales de treball en grup.

Equipaments
Bústia de retorn de llibres
Escàners d'autoservei
Fotocopiadores d’autoservei
Impressió en línia

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

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

Sales d'estudi en silenci
Sales de treball en grup
Taules amb endolls

Més informació
Tota la informació sobre el CRAI de la UB:

crai.ub.edu

