RECURSOS D’INFORMACIÓ
CERCABIB

HORARI I CONTACTE

De dilluns a divendres de 8.30 a 20.30 h
Un únic punt d’accés per
consultar tots els recursos
del CRAI de la UB.

http://cercabib.ub.edu
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de
Catalunya (CCUC).

http://ccuc.cbuc.cat/

Feixa Llarga, s/n (Pavelló de Govern)
08907 L'Hospitalet de Llobregat
934 024 599
infobbell@ub.edu

Seguiu-nos!
@BibBellvitge
@craibellvitge

DIPÒSITS DIGITALS
https://pinterest.es/cbellvitge/

Dipòsit Digital de la UB
Revistes Científiques de la UB (RCUB)

Més informació del CRAI de la UB a:

crai.ub.edu

La Biblioteca Patrimonial Digital de la Universitat de Barcelona.
Portals com ara:
 RACO, Revistes Catalanes amb Accés Obert
 TDX, Tesis Doctorals en Xarxa
 MDX, Materials Docents en Xarxa
 PRC, Portal de la Recerca de Catalunya.

Més recursos a la web del CRAI

crai.ub.edu
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FONS

ACCÉS

Fons antic i de recerca especialitzat, propi dels
ensenyaments que s’imparteixen al Campus:
Medicina, Ciències Biomèdiques, Infermeria,
Podologia i Infermeria.
Per consultar el fons, utilitzeu el catàleg:

http://cercabib.ub.edu

PRÉSTEC

Què cal fer per accedir als serveis?

PRÉSTEC DE DOCUMENTS

 Dirigiu-vos al taulell de la biblioteca.

Podeu sol·licitar i retornar documents d’altres

 Acrediteu-vos com a residents de l’Hospital.

CRAI Biblioteques.

Com s’accedeix als recursos electrònics?

Disposeu d’una màquina d’autopréstec i una
bústia de retorn.

Per accedir als recursos als quals la Universitat

PRÉSTEC CONSORCIAT (PUC)

de Barcelona està subscrita, adreceu-vos al taulell de la biblioteca i sol·liciteu el codi d’usuari i

Préstec gratuït entre les biblioteques del Consor-

contrasenya.

ci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI

Teniu 3 ordinadors disponibles per la consulta

Accés als documents electrònics

d’aquests recursos a la P0.

Permet obtenir documents que no es troben ni a
la Universitat de Barcelona ni al CSUC (servei
subjecte a tarifes).
PRÉSTECS D’EQUIPAMENTS

2 PLANTES
Portàtils

Planta 0: Obres de referència i idiomes, documents especialitzats en odontologia (D), in-

|

Calculadores

|

Model anatòmic

FORMACIÓ

fermeria (I), podologia (P), i les monografies
de matèries comunes fins al topogràfic 614.
Planta 1: Fons de medicina a partir del topogràfic 615, l’hemeroteca i els darrers números de revista en paper.
TREBALL
EN GRUP

3 ZONES

TREBALL
INDIVIDUAL
ZONA DE SILENCI

Consulteu els cursos de formació programats i

EQUIPAMENTS

els materials d’autoformació a la web de forma-

 502 punts de lectura

 escàners d’autoservei

ció del CRAI: http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-

 28 ordinadors a sala

 1 bústia de retorn de

el-crai/formacio-usuaris

 1 aula d’informàtica
 11 portàtils

llibres

 1 màquina d’autopréstec

MÉS INFORMACIÓ

 Wi-Fi (wifi.ub.edu)

7
sales de treball
en grup

5
sales d’ús individual

Tota la informació del CRAI de la UB:

http://crai.ub.edu

