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SECCIÓ CENTRALHispàniques / Llatí

Grec / Hebreu Espai del jardí

Planta baixa (sortida al pàrquing del Pati de Ciències)
Planta primera del Pati de Lletres

HORARI I PLÀNOL

Dilluns a divendres de 8:30 a 20:30 

CRAI  Biblioteca de lletres

EDIFICI HISTÒRIC - UNIVERSITAT DE BARCELONA

HORARIS D'ALTRES CRAI BIBLIOTEQUES: crai.ub.edu/horaris

https://crai.ub.edu/coneix-el-crai/horaris


Sala de consulta 

Comunicació

Diccionaris 

Enciclopèdies 

Dipòsit 4t - 6è pis 

Grec Hebreu

SECCIÓ CENTRAL Planta primera-Pati de Lletres

Lingüística i llengües modernes

Teoria literària

Literatura en llengües modernes

Llengua i cultura gregues,

art, classicisme, Bizanci

Llengua, literatura,

judaisme, història del

poble jueu

(exceptuant la literatura espanyola i

llatinoamericana)



Llengua i cultura llatina i món clàssic 

Literatura

espanyola i

llatinoamericana

HISPÀNIQUES

LLATÍ

Planta primera-Pati de Lletres



Sales de treball en grup

ESPAI DEL JARDÍ
Planta baixa

(sortida al pàrquing del 
Pati de Ciències)

Hemeroteca (revistes impreses)

Atles lingüístics

Fons Joan Solà

Bústia de retorn



BUSCAR LA BIBLIOGRAFIA

Troba la bibliografia al catàleg:

cercabib.ub.edu

Si tenim el llibre en paper, t'indicarà a
quina biblioteca de la UB es troba:

>

Entrant a "El meu compte" pots renovar els préstecs i

reservar llibres de totes les biblioteques del CRAI!

https://crai.ub.edu/
https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1
https://cercabib.ub.edu/discovery/login?vid=34CSUC_UB:VU1&lang=ca


PRÉSTEC DE DOCUMENTS

Estudiants de Grau:

Estudiants de màster i
doctorat:

10 documents 
durant 21 dies 

20 documents durant 30 dies 

 més 10 llibres del  préstec PUC  (de biblioteques

d'universitats públiques catalanes)

>

https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-puc
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-puc


Les sales de treball en grup es
troben a l'Espai del jardí

EQUIPAMENTS

Sales de Treball en Grup

Préstec de portàtils i carregadors de
mòbil

Sales amb llocs d'estudi amb endolls

Xarxa wifi UB i Eduroam

https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-equipaments
https://www.ub.edu/portal/web/iub/wifi-o-eduroam


NOTES

Si el teu correu UB fos aquest:

jproves6@alumnes.ub.edu

jproves6.alumnes

jproves6.alumnes@ub.edu 

el teu identificador local
WIFI UB (i vàlid per entrar a
tots els serveis UB) seria:

ID WIFI:

i el de la WIFI Eduroam seria:

https://www.ub.edu/portal/web/iub/wifi-o-eduroam
https://www.ub.edu/portal/web/iub/wifi-o-eduroam


NOTES

Recorda dedescarregar l'appSocUB !

La teva única contrasenya UB
et servirà per identificar-te
en tots els serveis:

 intranet UB, Campus virtual,
catàleg Cercabib, correu UB,
etc.

https://www.ub.edu/app-socub/


@craiublletres

CONTACTE

Segueix-nos a les xarxes

934035317  Telf.:

Correu-e:

Servei d'Atenció als Usuaris (S@U)
crai.ub.edu/sau

cra i l l e t res@ub .edu

crai.ub.edu

https://www.instagram.com/craiublletres/
https://twitter.com/craiublletres
https://www.facebook.com/craiublletres
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-lletres
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau
https://crai.ub.edu/


Guia completa de la Biblioteca:
crai.ub.edu/lletres

MÉS INFORMACIÓ

Vídeo-tour 

CRAI Biblioteca de Lletres, 2022 4.0 By

https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-lletres
https://youtu.be/LmskcnV3VZM
https://youtu.be/LmskcnV3VZM

