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Què volem amb aquesta sessió?

Presentar-vos el CRAI Biblioteca del Pavelló de la República i els 
seus serveis:

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

Parlar-vos dels recursos i serveis que ofereix el CRAI de la UB:
http://crai.ub.edu/

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-pavello-republica
http://crai.ub.edu/
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El CRAI Biblioteca del Pavelló de la República
L'any 1996, la Biblioteca del Pavelló de la República quedà
definitivament integrada al CRAI de la UB i, actualment, es considera
un dels arxius-biblioteca més importants del món sobre la Segona
República, la Guerra Civil, l'exili, el franquisme, la transició i fins a
l’actualitat.

Paral·lelament a aquestes temàtiques, la Biblioteca també té un fons
important sobre sovietisme i sobre història política internacional del
segle XX, especialment rellevant en relació amb la Segona Guerra
Mundial.
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On som i quan podeu venir?

El CRAI Biblioteca del Pavelló de la República

Adreça:
Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, 34-36
08035 Barcelona
937 405 008 

bibrepublica@ub.edu

Adreces de les altres biblioteques

Horari:
Dl-Dv: de 8 a 20 h

Reglament dels CRAI Biblioteques

Carta de serveis del CRAI

mailto:bibrepublica@ub.edu
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/180128/4/reg-crai-bib-2022.pdf
http://crai.ub.edu/coneix-el-crai/estrategia-qualitat/carta-serveis
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Plànol de la Biblioteca
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Plànol de la Biblioteca
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Plànol de la Biblioteca
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Plànol de la Biblioteca
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Equipament

 Superfície: 1.109 m2

 Prestatgeria d'accés restringit: 5.294 metres lineals
 2 ordinadors de consulta
 Zona Wifi
 43 punts de lectura
 Hemeroteca 
 1 reproductor VHS/DVD
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El fons: llibres i opuscles

Una col·lecció de més de 150.000 títols de llibres i opuscles, que es
circumscriu al període cronològic i temàtic que va des de finals del
segle XIX fins a l’actualitat.
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Hemeroteca

Una col·lecció de més d’11.000 títols.
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Arxiu

Fons de documents històrics, d’institucions, personals, etc.
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Cartells

Una col·lecció de més d’11.000 cartells.
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Adhesius, segells, banderins, paper moneda, mapes i plànols

Consulteu aquestes col·leccions a la Memòria Digital de Catalunya.

http://mdc1.csuc.cat/
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Material audiovisual
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Material divers
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Inicieu-vos en el CRAI!
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/inicieu-vos-en-el-crai

https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/inicieu-vos-en-el-crai


Cercabib. Dues maneres d’accedir-hi.

Accés des de la pàgina web del CRAI
https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&lang=ca
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https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&lang=ca


Cercabib

Accés des de la pàgina web del Cercabib
https://cercabib.ub.edu/
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Cal identificar-se, 
primer, per 
aconseguir els 
resultats complets 
i per demanar 
exemplars 

https://cercabib.ub.edu/


Cercabib: cerca ràpida
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Podeu perfilar 
els resultats 
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On és el document? (I)
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On és el document? (II)
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Cercabib: cerca avançada

Permet combinar més d’un camp de cerca i limitar-la.



Només necessiteu el carnet de la UB o d'un 
document que acrediti el dret a préstec.
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Què heu de fer per endur-vos llibres en préstec?

Si us autentiqueu a El meu compte, 
podeu consultar el catàleg, renovar 
els préstecs, reservar documents i 
consultar l’historial de lectura.

http://www.ub.edu/carnet/ca/alumnat.html
https://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-autenticacio
https://cercabib.ub.edu/discovery/login?vid=34CSUC_UB:VU1&lang=ca
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Accés als recursos electrònics
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy

Mitjançant el Servei Intermediari
d’accés als Recursos Electrònics (SIRE),
des d’un ordinador/dispositiu situat
dins o fora de la xarxa de la UB, podeu
accedir als recursos electrònics
d’informació contractats pel CRAI de la
UB.

Per entrar-hi, heu de disposar de
l’identificador UB i de la
contrasenya amb què accediu a la
intranet de la UB (PDI, PAS o MónUB).

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
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Visites
El CRAI Biblioteca del Pavelló de la República ofereix la possibilitat de realitzar
visites guiades, tant a l'edifici com al seu fons, obertes al públic en general. És
obligatori concertar-les prèviament.

• Horari:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:00 h.
• Preu:
Gratuït per als usuaris interns i 6,05 € (IVA inclòs) per als externs, segons les
tarifes de la Universitat de Barcelona.
• Com sol·licitar una visita?
Envieu un correu electrònic a la cap de la Biblioteca o bé truqueu al telèfon
937 405 008.
La Universitat de Barcelona ha signat un conveni de col·laboració amb
l'associació El Globus Vermell per fer visites guiades a l'edifici únicament des
del punt de vista històric i arquitectònic. Es poden fer reserves a
elglobusvermell@gmail.com o bé trucant al telèfon +34 669 297 551.

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-pavello-republica
mailto:lourdesprades@ub.edu
mailto:elglobusvermell@gmail.com
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Fons i col·leccions

https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-pavello-republica

Cada CRAI biblioteca té aquest apartat en el seu web. Es tracta d’una
selecció de recursos d’informació relacionats amb els àmbits
temàtics de docència i recerca de la Universitat. Hi trobareu bases de
dades, llibres i revistes electròniques, manuals, etc.

https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-pavello-republica
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Guies temàtiques
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques

Es tracta d’una selecció de recursos
d’informació relacionats amb els
àmbits temàtics de docència i recerca
de la Universitat. Hi trobareu bases
de dades, llibres i revistes
electròniques, manuals, etc.

Trobareu la llista a l’apartat Fons i
col·leccions del web del CRAI
Biblioteca del Pavelló de la República.

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-pavello-republica
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Seguiu-nos a les xarxes!
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/difusio-marqueting/blogs-i-xarxes-socials

Blog del CRAI Biblioteca del Pavelló 
de la República
http://blocpavellorepublica.ub.edu/

Instagram
https://www.instagram.com/craipavello/ 

YouTube
http://bit.ly/1cQeT2l 

I a les exposicions virtuals!

Twitter
http://twitter.com/bibrepublica

Pinterest
http://pinterest.com/bibrepublica

Flickr
https://www.flickr.com/photos/pavellorep
ublica/

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/difusio-marqueting/blogs-i-xarxes-socials
http://blocpavellorepublica.ub.edu/
https://www.instagram.com/craipavello/
http://bit.ly/1cQeT2l
http://crai.ub.edu/coneix-el-crai/difusio-marqueting/exposicions-virtuals?field_expo_virt_unitat_tid=113
http://twitter.com/bibrepublica
http://pinterest.com/bibrepublica
https://www.flickr.com/photos/pavellorepublica/


I si encara teniu dubtes...

Pregunteu al CRAI biblioteca
El personal de la biblioteca resoldrà els vostres dubtes.

Accediu al web inicial del CRAI
A la secció «Preguntes més freqüents»

trobareu les consultes més habituals ja respostes.

Adreceu-vos al S@U
És un servei d’informació virtual per a qualsevol consulta sobre els CRAI 
biblioteques i els seus recursos i serveis, disponible durant les 24 hores, 

els set dies de la setmana, i atès per bibliotecaris especialitzats. 

O bé truqueu-nos! 
937 405 008
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http://crai.ub.edu/ca/pmf-generals
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/sau


Moltes gràcies!

© CRAI Universitat de Barcelona, curs 2022-23

http://bit.ly/2sO5WCQ
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