
BIBLIOTECA DE BELLES ARTS

PRESENTACIÓ 2010/11:estudiants de GRAU



Informacions generals

On estem? 
Quan pots venir?
On estem? 
Quan pots venir?

On estem? 
Quan pots venir?

 

Zona Universit ària. Pedralbes/Campus Sud 
Adre ça: Baldiri Reixac, 2 planta 1 ª
Tel. 93 403 45 95
Adre ça de les altres biblioteques

Horari: Dl-Dv: de 8:30 a 20:30 h.



• Taulells: 
o Préstec
o Informació
o Informació bibliogràfica…

• Sales
o Consulta
o Treball individual
o Treball en grup

• Aules
o Ordinadors
o Formació

• Dipòsit

Distribuci ó d’espais:



Espais: Plànol

Estem fent un 
plànol nou per a 
vosaltres….



Equipaments

• Punts de lectura: 240
• . Sales de treball equipades amb ordinadors i escaners  : 

o 4 sales per a ús individual
• . Aula d'inform àtica equipada amb 19 ordinadors (planta 

d’entrada)
• . Fotocopiadores / impressores d'autoservei en xarxa: 1 
• . 2 monitors de TV
• . 1 monitor de v ídeo
• . 1 lector de microfitxes
• . 2 scanners a nivell d ’usuari
• . 1 scanner per a treball intern 



• TIPOLOGIA:

LLIBRES (disponibles i exclosos)

REVISTES (Nomès de consulta en sala) 

CÒMICS
OBRES DE REFERÈNCIA

VÍDEOS (artistes, tècnica de dibuix i 
pintura)                   

DVD’s (historia de la pintura i artistes)

El Nostre Fons



Espai Biblioteca

● desbloqueig i accés als ordinadors

el vostre correu UB pepe07@alumnes.ub.edu
USUARI : pepe07.alumnes
CONTRASSENYA: tzfr3

● consulta al catàleg

. pàgina principal biblioteca : Catàleg de la UB

● El meu compte : renoveu, reserveu i consulteu el        
vostre historial



Carnet i Pr éstec

Q
Què he de fer per 
endur-me llibres... a 
casa?: 
uè he de fer per endur-
me llibres... a sa?: 

Què he de fer per endur-
me llibres... a casa?



Carnet i Pr éstec

EL CARNET SOM UB 
Som UB

El carnet

Com s’obté

Caducitat

Núm. Usuari UB
(codi de barres 

carnet)



Servei de préstec

2 punts blaus=
EXCLÒS DE
PRÉSTEC

1 punt
blau= 

PRÉSTEC 
NORMAL



Servei de pr éstec

Gestioneu els vostres llibres des de El meu El meu 

comptecompte



• Objectiu: facilitar la consulta dels fons de les biblioteques de la 
UB fora dels seus recintes 
o Qui en té dret? http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/taulahttp://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/taula --dede--prestecprestec /
o On es realitza? A les Biblioteques dels diferents centres
o Què surt en préstec? Llibres amb un punt blau, queden excloses les 

revistes i obres de referència
o Per quant de temps?10 dies
o Com es fan les reserves? vegeu aquest tutorialtutorial
o Com es fan les renovacions? vegeu aquest tutorialtutorial
o Sancions: 2 dies de suspensió per préstec normal i 4 per 

préstec de bibliografia recomanada

oo Reglament de PrReglament de Pr ééstecstec

Servei de pr éstec



ACCÉS ALS RECURSOS DES DE FORA DE LA UB



ACCÉS ALS RECURSOS DES DE FORA DE LA UB

Heu de configurar el vostre navegador 

seguint aquestes instruccions.

I accedireu amb el mateix identificador 

i contrassenya del MónUB



El Catàleg de la UB

ACCÈS 
DIRECTE AL
CATÀLEG



Com es busca en el catàleg (I)?

Trieu una opció

CERCA RÀPIDA



EXEMPLES:

Exemple 1: Busquem llibres sobre Frida 
Kahlo

Buscarem per
MATÈRIA



Com es busca en el catàleg (II)?
CERCA AVANÇADA

ESCOLLIU UNA OPCIÓ

EN EL DESPEGABLE

LIMITEU LA VOSTRA 
CERCA



EXEMPLES:
Exemple 2: Busquem un ex. d’un llibre que nomès sabem del 

títol mes o menys: plano i línea en la Biblioteca de Belles 
Arts?:

Buscarem per
per TÍTOL



PER FOTOCOPIAR:

Compreu una tarja de plàstic OCÉ

Trobareu la fotocopiadora al cubicle
1 de la biblioteca

Introduïu el plàstic i fotocopieu, 
es en règim d’AUTOSERVEI



PER IMPRIMIR:

ESCOLLIU AQUESTA
OPCIÓ



PER IMPRIMIR:

Compreu una tarja de plàstic 
OCÉ

Trobareu la fotocopiadora/impressora
al cubicle 1 de la biblioteca

Escolliu el vostre treball 
d’entre el llistat

Doneu-li la instrucció amb el botó
Taronja “IMPRIMIR”



Moltes gràcies!
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