
BIBLIOTECA DIGITAL DE BELLES ARTS 

A partir de la nostra pàgina web podeu consultar els 

següents recursos: 

Guies temàtiques  

Us oferim una selecció de recursos d’informació relacio-

nats amb els àmbits de: Belles Arts 

                                     Conservació-Restauració  

                                     Disseny 

Col·leccions especials 

Col·leccions digitals 

Tutorials online: 

Us guiem sobre com  buscar informació amb els se-

güents  tutorials: 

Bases de dades (Arts & Humanities Index) 

Com cercar les monografies d’artistes 

Com cercar articles de revistes  

 

 

 

 

© CRAI UB, octubre 2013  

On estem? 

Zona Universitària / Campus Sud 

Adreça: Baldiri i Reixac  2 planta 1a 

08028 Barcelona 

   ￼   93 403 45 95 /94   

      Autobusos: 54, 7 i 74 

       

       Trambaix T1, T2 I T3 

     

  Metro Línia 5 (Collblanc) i 3 (Zona Universi-  

  tària)           

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

http://www.bib.ub.edu/biblioteques/belles-arts/ http://www.bib.ub.edu/biblioteques/belles-arts/ 



      SERVEIS 

El CRAI Biblioteca de Belles Arts combina els fons de 

recerca i especialitzats dels ensenyaments impartits a la 

Facultat: Belles Arts, Conservació - Restauració i Dis-

seny. Dóna suport al programa docent i de recerca dels 

seus departaments: Dibuix; Disseny i imatge; Escultura; 

Pintura i Unitat d'història de l'art. 

Fons: 20.000 llibres  

211 títols de revistes, obres de referència, còmics, 

vídeos, DVD'S  i CD'S.      

Col•leccions especials:  

Sabater Pi  http://www.bib.ub.edu/recursos-

informacio/colleccions/personals-especials/sabater-pi/ 

 Josep Artigas http://www.bib.ub.edu/?id=2333 

Col•leccions digitals:  

Patrimoni UB http://www.bib.ub.edu/recursos-

informacio/colleccions/colleccions-digitals/ 

2 sales de treball   

1 aula d'informàtica amb 19 ordinadors  

1 fotocopiadora-impressora (empresa OCÉ)  

2 monitors de TV  

1 monitor de vídeo  

1 lector de microfitxes  

1 escàner a nivell d'usuari 

1 escàner de treball intern 

1 taula de reproducció de fotografies  

 

Consulta a sala: 240 punts de lectura, 10 ordinadors de 

consulta a sala 

Zona de Hemeroteca 

Zona wifi  

Préstec UB:  

Podeu gaudir d’aquest servei si teniu el carnet de la UB 

o el carnet facilitat per la biblioteca als usuaris que de-

termina el reglament. 

Reglament de préstec i condicions: 

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

Són exclosos els llibres amb dos punts blaus, les revis-

tes i les obres de referència. Els llibres de bibliografia 

recomanada només surten els caps de setmana. 

Préstec consorciat (PUC):  

Els usuaris de les biblioteques del CRAI de la UB poden 

sol·licitar i tenir en préstec documents d’una altra bi-

blioteca  del CBUC (Consorci de Biblioteques Universi-

tàries de Catalunya): 

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

institucions/ 

 

 

Punt de suport a la docència: 

Oferim als docents del nostre centre un únic lloc 

d’atenció de suport en les plataformes docents 

(Campus Virtual),  i assessorament sobre els diferents 

serveis que el CRAI posa a la seva disposició.  

Col·laboració de la Biblioteca com a espai d’investiga-

ció i aprenentatge en el marc de les pràctiques  de cer-

tes assignatures del Grau de Belles Arts 

El personal us ajudarà a resoldre els vostres dubtes so-

bre el funcionament de la biblioteca, dels serveis i dels 

recursos d’informació. 

Oferim sessions presencials d’acollida, temàtiques i a 

mida, per aprendre a utilitzar els recursos i els serveis 

de la biblioteca. 

http://www.ub.edu/usu/formacio/bbaa/form_amida_bb

aa.html 

http://www.bib.ub.edu/biblioteques/belles-arts/ 

  INFORMACIÓ, ATENCIÓ  I FORMACIÓ A L’USUARI 

http://www.bib.ub.edu/biblioteques/belles-arts/ 
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/belles-arts/ 

      PRESENTACIÓ 

      FONS I COL·LECCIONS 

      EQUIPAMENTS 

http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/colleccions/personals-especials/sabater-pi/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/colleccions/personals-especials/sabater-pi/
http://www.bib.ub.edu/?id=2333
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/colleccions/colleccions-digitals/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/colleccions/colleccions-digitals/
http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/
http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/prestec-institucions/
http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/prestec-institucions/
http://www.ub.edu/usu/formacio/bbaa/form_amida_bbaa.html
http://www.ub.edu/usu/formacio/bbaa/form_amida_bbaa.html

