


El catàleg del CRAI de la UB

El catàleg dóna accés a tots els documents 
disponibles a les biblioteques (llibres, revistes, recursos 
electrònics, enregistraments sonors, vídeos, multimèdia, 

etc.) i a una important col·lecció de fons antic 
(manuscrits, incunables, pergamins, gravats i llibres 

impresos del segle XVI fins a 1900). 

http://cataleg.ub.edu/



Com accedir

Des de la pàgina principal del CRAI 
podeu fer una consulta ràpida al 

catàleg de la UB o del CCUC
També podeu accedir a la pàgina 

principal del Catàleg des de l’opció 
“Recursos d’informació”



Cerca ràpida
http://cataleg.ub.edu/

A la pàgina principal del catàleg 
trobareu diferents opcions de cerca: 

per paraula clau, autor, títol, etc.

També podreu limitar 
pels diferents 
subcatàlegs



Cerca ràpida per autor

Marcant aquesta pestanya podeu excloure de 
la cerca els materials que estan prestats

Un cop teniu els resultats
podeu ampliar la cerca al 
Catàleg Col·lectiu de les 

Universitats Catalanes (CCUC)

Sempre teniu l’ajuda a la vostra
disposició

També podeu limitar 
la vostra cerca

Vegeu un exemple de 
cerca per autor



Cerca ràpida per autor 
Limitar la cerca

Podeu limitar per 
biblioteca, per tipus de 
material o per llengua

També podeu limitar 
per la data de publicació

dels documents
O per paraules

clau del títol



Un cop feta la cerca us sortirà 
una llista amb els resultats

Els resultats els 
podeu ordenar de 
diferents formes

També us 
indicarà el tipus 
de material. En 
aquest cas es 

tracta d’un DVD

Cerca ràpida per autor 
Pantalla de resultats



Si el resultat de la cerca
és satisfactori, podeu exportar-lo

a RefWorks per fer-vos les vostres
bibliografies

Podeu compartir-ho
amb diferentes xarxes socials

i eines del Web 2.0

Podeu visualitzar el 
registre complet, i també
documents semblants que

us poden interessar

Exemplars que hi ha d’aquest títol, amb indicació de les 
biblioteques on es troben, i si estan disponibles o no

Cerca ràpida per autor 
Pantalla d’exemplars



Podeu buscar els materials per títol 
des de la pàgina del CRAI  o  

des de la Cerca ràpida

Cerca ràpida per títol



En aquest cas es tracta
d’una revista que disposa

de versions en paper
i electrònica

Us diu a quines biblioteques
es troba, i també podeu accedir

directament al text complet

Cerca ràpida per títol 
Pantalla de resultats



Cerca ràpida per títol 
Pantalla d’exemplars

També podeu consultar la versió electrònica, exportar el registre bibliogràfic a RefWorks, 
mirar la disponibilitat a altres biblioteques del CCUC o compartir la informació en xarxes socials

Versió en paper: informació del fons



Cerca ràpida per matèries

Aquesta cerca permet localitzar grups de 
documents sota la mateixa indexació temàtica

En aquest cas també podeu fer una 
cerca al Tesaurus, que és una eina

que facilita la consulta per
matèries al Catàleg



Un cop feta la cerca apareix una patalla de resultats amb el terme 
exacte, els termes no acceptats i altres de relacionats

Termes no acceptats i 
els vàlids

Termes 
relacionats

Cerca ràpida per matèries 
Pantalla de resultats



La resta del procés és igual que en la 
cerca per autor i títol

Al registre complet podeu veure la 
indexació temàtica

Cerca ràpida per matèries 
Pantalla d’exemplars



Recull els registres de matèries, de noms geogràfics i de 
gènere-forma, amb les formes acceptades al catàleg, des 

de les quals podreu accedir als documents.
----------------------------

Els registres contenen també les formes variants i 
relacionades i altres informacions que us poden ser útils, 

com per exemple notes informatives, d'abast, etc.

Cerca per matèria 
Tesaurus

El Tesaurus de la UB és una eina que facilita la 
consulta per matèries al Catàleg

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/tesaurus/



Cerca per matèria 
Tesaurus

Tesaurus de matèries 
i noms geogràfics

Veureu els termes acceptats, els no 
acceptats, els específics, els 

relacionats i els seus equivalents en 
castellà, anglès i francès



Catàleg d’autoritats 
Tesaurus

Podeu accedir directament 
a la consulta del Catàleg

L’objectiu del Catàleg d’Autoritats és normalitzar els punts d’accés de noms i 
títols del Catàleg tot i afavorint la cerca i la recuperació de la informació.

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/autoritats/



Cerca avançada

Operadors booleans i de 
proximitat

Disposeu també d’una ajuda 
per a executar la cerca

La resta de processos són iguals que en la cerca per autor, títol o matèries



Altres cerques



El meu compte

“El meu compte” us permet l’accés al vostre registre d'usuari

Us heu 
d’identificar per 

accedir-hi



El meu compte

Un cop identificats podreu:

• Veure i renovar els vostres préstecs
• Reservar només documents prestats
• Crear les vostres llistes de registres
• Accedir a la consulta del catàleg
• Seleccionar i guardar les vostres cerques preferides
• Consultar el vostre historial de préstecs

Recordeu que també podeu demanar 
a qualsevol taulell de préstec que us 
portin exemplars disponibles d'altres 

biblioteques

No es poden reservar 
exemplars disponibles



Altres recursos 
que us poden interessar



Ajudes

Disposeu d’ajudes a qualsevol pantalla de cerca

… I si teniu més dubtes també
podeu preguntar als nostres

bibliotecaris



Moltes gràcies!

© CRAI 2010
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