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 Localització 

Baldiri Reixac, 2, planta 1— 08028 Barcelona  

L5 i L9 (Collblanc) i L3 (Zona Universitària) 

 Av. de Xile 

@craibellesarts 

934 034 595 

craibellesarts@ub.edu 

Dilluns a divendres de 8:30 a 20:30h 

 Guardar silenci 

 Desconnectar o silenciar els telèfons mòbils 

 No reservar seients 

 Ús responsable d’equipaments i  

         instal·lacions 

La Biblioteca disposa de:  
 

 

 222 punts de lectura 

 54 punts de connexió elèctrica 

 15 ordinadors de consulta 

 aula amb 19 ordinadors i pantalla multimèdia 

 4 sales de treball en grup 

 3 portàtils per a préstec 

 taula de reproducció de fotografies  

 taula de llum 

 tres taquilles per a guardar 

els patinets elèctrics 

A la web del CRAI Biblioteca de Belles Arts trobareu 

tota la informació sobre la nostra Biblioteca, fons, es-

pais, serveis, etc. 

A través de les nostres xarxes, Twitter, Instagram, Pin-

terest i Flickr informem puntualment de tota l’actuali-

tat de la Biblioteca i podeu emprar aquests canals de 

comunicació per posar-vos en contacte amb nosaltres. 

Dilluns a divendres de 8:30 a 20:30h 
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Plànol 

Contacte i horari 

Espais i Equipament 

Normes bàsiques 

Web i xarxes socials 

https://goo.gl/maps/ZCgFBbQDE1R2
https://twitter.com/craibellesarts
https://www.pinterest.es/craibellesarts/
https://www.flickr.com/photos/craibellesarts/
mailto:craibellesarts@ub.edu
https://www.instagram.com/craibellesarts/
http://bit.ly/2sO5WCQ
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-belles-arts


El CRAI Biblioteca de Belles Arts compta amb un fons 

especialitzat de 37.000 volums i 525 títols de revistes 

vives, en suport paper i electròniques, que donen suport 

a la docència i la recerca dels ensenyaments de Belles 

Arts, Conservació-Restauració de Béns Culturals i Dis-

seny impartits a la Facultat de Belles Arts.  

 

El fons del CRAI Biblioteca de Belles Arts com-

bina els llibres de tècniques, manuals i biblio-

grafia recomanada amb les monografies d’ar-

tistes: pintors, escultors, fotògrafs, tots ells classificats 

per ordre alfabètic del nom de l’artista. 

 

També forma part del nostre fons la col·lecció 

de còmics.  

 

 

Es l'eina de descoberta del CRAI 

de la UB que permet realitzar cer-

ques a tot el fons del CRAI: llibres, 

revistes, articles de revista, tesis, audiovisuals i altres, 

independentment de si són recursos en paper o for-

mat electrònic. 

 

El Cercabib, a través del CCUC, 

facilita l’accés als fons de les 

biblioteques universitàries cata-

lanes i altres centres d’investigació i acadèmics de 

Catalunya.   

 

 

 

El CRAI ofereix una extensa carta de serveis adreçats 

a tota la comunitat universitària, alguns d’aquests 

serveis són:  

 CRAI Biblioteca de Belles Arts 

Per consultar els recursos d’informació contractats pel 

CRAI, cal identificar-se amb l’identificador UB i tenir 

activat el Servei Intermediari d’accés als Recursos Elec-

trònics (SIRE). 

Per a aquells recursos que es troben en accés obert no 

són necessaris aquests identificadors. 

El nostre compromís de qualitat i millora contínua 

Més informació a: https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-

crai/biblioteques/biblioteca-belles-arts 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, el personal de la  

Biblioteca està a la vostra disposició. 

 

Reculls de documentació de fons personals de destacats 

artistes, la seva obra gràfica i treballs que són fruit de la 

seva activitat professional. 

 

El CRAI Biblioteca de Belles Arts disposa, entre d’altres,  

de les següents col·leccions especials: 

 

 Fons Josep Artigas - Dissenyador gràfic 

 Fons digital Ricard Giralt Miracle  
 

 

Col·lecció de Llibres d’artistes  
 

La característica del llibre d’artista és ser un instrument 

de comunicació estandarditzat tot apostant per les tècni-

ques de fabricació contemporànies i transformant el lli-

bre ordinari en el suport d’un projecte artístic. 

 

Al catàleg de les biblioteques del CRAI trobareu aquests 

llibres cercant per matèria  "Llibres d'artistes". 

Les col·leccions digitals del CRAI Biblioteca de Belles 

Arts també estan digitalitzades i són consultables a 

través dels repositoris digitals de la UB.  

Algunes d’aquestes col·leccions són: 

 

 Fons Josep Artigas–Dissenyador gràfic 

 Fons digital Ricard Giralt Miracle 

 Belles arts i arts gràfiques  

Els repositoris estan disponibles en accés obert. 

 Servei de préstec 

 Servei d’informació bibliogràfica 

 Suport als docents i investigadors 

 Suport en l’elaboració de treballs acadèmics 

 Formació d’usuaris  

 Assessorament en drets d’autoria,                    

propietat intel·lectual i accés obert 

 Servei virtual d’atenció a l’usuari  

Presentació 

Distribució del fons 

Col·leccions especials 

Col·leccions digitals CRAI Biblioteca de Belles Arts 

Accés als recursos d'informació 

Cercabib 

Serveis 

https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-belles-arts
https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1
https://ccuc.csuc.cat/discovery/search?vid=34CSUC_NETWORK:CSUC_CCUC_UNION
https://ccuc.csuc.cat/discovery/search?vid=34CSUC_NETWORK:CSUC_CCUC_UNION
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-belles-arts
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-belles-arts
https://cercabib.ub.edu/discovery/search?query=any,contains,llibres%20d%27artista&tab=LibraryCatalog&search_scope=MyInstitution&vid=34CSUC_UB:VU1&offset=0
https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/repositoris-digitals
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/jartigas
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/RGM
https://bipadiub.contentdm.oclc.org/digital/collection/bellesarts
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sollicitar-bibliografia
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-docent
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/elaboracio-treballs-academics
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/drets-d-autor-i-propietat-intellectual-i-acces-obert
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/drets-d-autor-i-propietat-intellectual-i-acces-obert
https://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/sau

