
Coneix el CRAI Biblioteca en 
5 minuts 

El que necessites saber del 
CRAI Biblioteca de Lletres 

  Curs 2013-2014 



El CRAI Biblioteca de Lletres 
www.bib.ub.edu/biblioteques/lletres/ 

S’ubica a l’Edifici Històric de la UB, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 

L’entrada a la seu central es troba a la primera planta del Pati de Lletres. Des 
del mateix pati s’accedeix  a les seccions de Llatí i d’Hispàniques. I des de la 
planta baixa, al costat de l’aparcament, a la Secció de Romàniques. 

 

Horari: de 8.30 a 20.30 h, de dilluns a divendres. 

http://www.bib.ub.edu/biblioteques/lletres/




 

 El Catàleg del CRAI de la UB 

http://cataleg.ub.edu/ 

És la principal eina d'accés a tots els documents disponibles a les biblioteques. 
 
    Disposa de: 

Cerca ràpida 

Cerca avançada 

Altres cerques, com ara per ISBN/ISSN. 

http://cataleg.ub.edu/


 

 

Com trobar un document de lliure accés a partir del seu topogràfic? 

 

• DIPÒSIT (5è-6è pis)      ex. 82.0 Cab 
        ex. 830 “19” Kaf   
 
• ROMÀNIQUES      ex. R 849.9 Foix 
 
 
• HISPÀNIQUES      ex. H 860“11/14”Gon-1 
       ex. 860 “19” Ner 
 
• LLATÍ      ex. LL Ba (Cic) Teubner 
 

 
• GREC      ex. G Cd (Hom) Gra 
 

 
• HEBREU I ARAMEU     ex. HA B-1,2 Bab 

 
 

• SALA DE CONSULTA     ex. S 802.0-7 COL 
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Al catàleg, els topogràfics dels llibres de les seccions inclouen, a l’inici, l’abreviatura de la secció. La resta es 
troba als dipòsits:  



 

 

Identificadors i contrasenyes 

Accés a … Identificador Contrasenya 

Ordinadors 

WIFI 

Identificador local: 

Part esquerra Correu UB.alumnes 

Ex.: jram7@alumnes.ub.edu 

jram7.alumnes  

Contrasenya MónUB 

Campus Virtual 

Correu UB 

Món UB 

Servidor Proxy 

Identificador  

(4 caràcters)  
 

Contrasenya MónUB 

 

El meu compte Opció 1 

Nom i cognoms 

 
Opció 2 

Part esquerra Correu UB.alumnes 

Opció 1 

Codi de barres Carnet UB 

 
Opció 2 

Contrasenya MónUB 



El meu compte 

www.bib.ub.edu/elmeucompte/ 

Es tracta d’un servei que us dóna accés al vostre registre d'usuari del 
CRAI.  

Un cop us hagueu identificat, podreu veure i renovar els vostres 
préstecs, fer reserves, crear llistes de registres i molt més.  

Accés als recursos des de fora de la Universitat 
www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-ub/ 

Podeu accedir a tots els recursos d'informació electrònics, 
contractats per la Biblioteca, des d'un ordinador situat fora de la 
xarxa de la UB mitjançant un servidor proxy o intermediari.  
 
Trobareu les instruccions per a configurar el vostre navegador.  

http://www.bib.ub.edu/elmeucompte/
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Servei de Préstec de documents 
www.bib.ub.edu/serveis/prestec/ 

El servei de préstec permet la consulta dels fons bibliogràfics de les biblioteques de la UB fora dels 
recintes per un període de temps determinat.  
És imprescindible disposar del Carnet UB o un document identificatiu que acrediti el vostre dret a 
préstec. 

     Documents exclosos de préstec 

 Revistes. 

 Obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, etc.) 

 Fons antic. 

 Llibres identificats amb un gomet vermell.  

http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/


Usuaris Documents Dies préstec 
normal 

 Estudiant de Grau o 1r i 2n cicle UB 

 Estudiant programes d’intercanvi (Erasmus, Séneca...) 

 Estudiant de títols propi UB 

 Estudiant de IL3 / Estudiant centre adscrit o amb conveni / Estudiant 
d’idiomes/ Alumni UB 

 

5 

 

10 

 Estudiant de 2 ensenyaments de la UB 8 10 

 Estudiant de doctorat, màster i postgrau Oficial UB 

 PAS UB / Professor i Investigador visitant / Professor de centre adscrit 
o amb conveni / Personal sanitari Hospitals Clínic i Bellvitge 

10 20 

 Professor, investigador i becari de recerca amb tasques docents UB 20 30 

Préstec d’audiovisuals : 5 dies 

Préstec restringit : 3 dies 

Bibliografia recomanada : 7 dies 

Bibliografia recomanada de cap de setmana (de dv a dl) : 3 dies 



Renovacions 

Tantes vegades com necessiteu, sempre que el 
document no hagi estat reservat. Podeu renovar 
els vostres documents en préstec al taulell, per 
telèfon o bé via web, des de l’opció El meu 
compte.  

Sancions 

La no devolució a temps comporta una suspensió 
del servei, per dia de retard i document, de: 
 

        Préstec normal i d’audiovisuals: 1 dia  
        Préstec restringit: 4 dies  
        Préstec de Bibliografia Recomanada: 4 dies  
        Préstec de BR de cap de setmana: 6 dies 

Reserves 

Màxim 8 reserves, des de El meu compte o 
des dels taulells. 
 
Si necessiteu un document que es troba en 
una altra biblioteca de la UB podeu:  
 
a) anar a la biblioteca on es troba el 
document i fer el préstec o  
b) demanar al taulell de la vostra biblioteca 
que us portin els documents de la biblioteca 
que vulgueu. Normalment arriben en uns 2 o 
3 dies. 
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Servei de Préstec Consorciat (PUC) 

És un servei de préstec consorciat gratuït que permet als usuaris 
de les biblioteques membres del CBUC sol·licitar i tenir en préstec 
documents d’una altra biblioteca del CBUC. 

Com sol·licitar documents: 

a) Presencialment, a la biblioteca on es troben dipositats: 
PUC in situ  

b) Remotament, a traves del CCUC amb la nova interfície: 
PUC via web  

On retornar el documents: 

a) a qualsevol de les biblioteques de la UB o 

b) a qualsevol de les biblioteques de la institució a la qual 
pertany el document.  

http://puc.cbuc.cat/


Altres serveis: 

Préstec de portàtils 
www.bib.ub.edu/serveis/prestec/prestec-portatils/ 

Préstec de lectors de llibres digitals 
www.bib.ub.edu/serveis/prestec/prestec-lectors-llibres/ 

Préstec Interbibliotecari 
www.bib.ub.edu/serveis/prestec-interbibliotecari/ 

Sales de treball 
www.bib.ub.edu/serveis/espais-aprenentatge/sales/ 

Formació d’usuaris 
www.bib.ub.edu/serveis/formacio-usuaris/ 
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El ReCercador 
http://recercador.ub.edu/ 

Ofereix un sol punt d'accés a diferents recursos electrònics com bases de dades bibliogràfiques, 
portals de llibres, catàlegs de biblioteques, portals de revistes i revistes electròniques. 
Permet una manera fàcil de cercar informació a diferents recursos electrònics a la vegada amb 
una única interfície de cerca.  
 

  

Guies temàtiques 

www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/filologia/ 
 
Són una selecció de recursos d'informació relacionats 
amb els àmbits temàtics de docència i de recerca de 
la Universitat. Hi trobareu bases de dades, llibres i 
revistes electròniques, manuals, blocs, etc. 
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 Pregunteu al Bibliotecari 
www.bib.ub.edu/serveis/pab/ 

 

És un servei d'informació i referència virtual 24x7 atès per 
bibliotecaris especialitzats, pensat per resoldre qualsevol 
qüestió sobre el CRAI, les seves biblioteques i el 
funcionament dels seus serveis.  

http://www.bib.ub.edu/serveis/pab/


 

 
Segueix les novetats i participa al 

Bloc de Lletres  
http://blocdelletres.ub.edu/ 

 

 

Facebook 
www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-Lletres-CRAI-UB/28839399985 
 
 
 

 
Twitter  
http://twitter.com/blocdelletres 
 
 
 

 

Netvibes  
www.netvibes.com/bibliotecadelletres#eLlibres 
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Gràcies per la 
vostra atenció 

© CRAI, Universitat de Barcelona 2013 


