FONS
El fons de la Biblioteca està integrat per més de 90.000
volums i 1.869 títols de revista. La col·lecció de Reserva
té 1850 exemplars, impresos entre el segle XVI i l’any
1820. A més, s’han integrat els fons de la Biblioteca
Dipositària de les Nacions Unides i del Centre d’Estudis Canadencs.

Horari d’obertura
De dilluns a divendres de 8.30 h. a 20.30 h.

Horaris especials
crai.ub.edu > Enllaços ràpids > Horaris especials

3a Planta

4a Planta

El fons està distribuït de la següent manera:
Dret civil / Dret mercantil / Dret del treball / Economia i hisenda pública / Dret financer i tributari
Sala de formació / Sala de treball 5
Dret internacional públic / Dret internacional privat / Relacions internacionals / Dret constitucional / Ciència política / Dret administratiu / Dret
processal civil / Dret processal penal / Organització de la justícia / Dret penal / Criminologia

2a Planta

Sales de treball 3 i 4
Filosofia del dret / Història del dret / Dret romà /
Dret canònic / Dret eclesiàstic de l’Estat
Sales de treball 1 i 2

1a Planta

Obres generals no jurídiques / Obres generals
jurídiques / Geografia i història / Ciències socials /
Sociologia / Dret comparat i Drets estrangers

Metro: L3 (Maria Cristina o Palau Reial)
BUS: 7, 33, 63, 67, 75, 78, 113, H6, L12, L14, L97, N12

Legislació espanyola bàsica / Manuals / Esquemes / Pràctiques / Tesis i tesines

Bicing: Av. Diagonal, 680

Biblioteca Dipositària de les Nacions Unides / Reserva / Fons del Centre d’Estudis Canadencs

Telèfon: 934 024 456 Fax: 934 024 459 craidret@ub.edu
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-dret

Planta 0

Novetats / DVDs

Soterrani

Informació

Hemeroteca / Publicacions oficials / Repertoris de
legislació i jurisprudència

Informació i préstec / Fotocopiadora /

https://www.facebook.com/CRAI.BibliotecadeDret
https://www.twitter.com/bibdret
https://www.youtube.com/user/BibliotecadeDret
https://es.pinterest.com/craidret/

Fotocopiadores / Sala de professors / Informació
© CRAI, curs 2015-16

Les renovacions dels documents en préstec es poden fer
al taulell, per telèfon o, a través de l’opció El meu compte,
per Internet:
https://cataleg.ub.edu/patroninfo*cat

El CRAI Biblioteca de Dret forma part, juntament amb la
resta de biblioteques de la Universitat de Barcelona, del
Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI).
La Biblioteca aglutina els fons especialitzats i de recerca
dels ensenyaments impartits a la Facultat: Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, Gestió i Administració
Pública, Investigació Privada, Criminologia i Política Criminal, Relacions Laborals i Graduat Superior en Seguretat Pública i Privada.

EQUIPAMENTS
El CRAI Biblioteca de Dret ofereix 3.350 m2 per a l’aprenentatge i la recerca. Disposa de 557 punts de lectura,
ordinadors de consulta a sala, ordinadors portàtils, xarxa WI-FI, 5 sales de treball (3 per als estudiants i 2 per al
personal docent i investigador), 1 sala per a professors,
1 aula de formació i fotocopiadores impressores d’autoservei.

SERVEIS
Préstec
Cal que presenteu el carnet UB per accedir a aquest
servei. Hi ha diferents modalitats de préstec, segons el
tipus d’usuari i de document. Consulteu el reglament i
les condicions de préstec a:
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/prestec/prestecprestecUB

Podeu emportar-vos els documents que figurin al catàleg com a disponibles. Als prestatges, distingireu els
llibres exclosos de préstec pel gomet vermell.

Podeu demanar en préstec obres de les diferents biblioteques del CRAI de la UB i també retornar els llibres a
altres facultats. A més, disposeu d’una bústia a l’entrada
de la Biblioteca per retornar els llibres.

Préstec de portàtils
La Biblioteca ofereix en préstec, dins les seves instal·lacions, ordinadors portàtils als usuaris perquè puguin
accedir a la informació a través de la xarxa sense fils (WIFI) de la Universitat.

PUC (Préstec consorciat)
El Servei de préstec consorciat és gratuït i permet als usuaris de les biblioteques membres del Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC) sol·licitar i tenir en
préstec documents d’una altra biblioteca del CSUC.

Informació bibliogràfica i formació d’usuaris
El personal us ajudarà a resoldre els vostres dubtes sobre
el funcionament de la Biblioteca, dels serveis i dels recursos d’informació.
A més, organitzem sessions de formació temàtiques i a
mida per ensenyar-vos el funcionament dels recursos i
per donar a conèixer els diferents serveis que ofereix la
Biblioteca.

Reprografia
La Biblioteca compta amb fotocopiadores en règim d’autoservei, les quals també funcionen com a impressores.
Els documents s’envien a imprimir des dels ordinadors de
les sales.

BIBLIOTECA DIGITAL
Des del nostre web podeu accedir a diversos serveis i
recursos digitals.

Accés als recursos electrònics
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/accesrecursos/acces-recursos-proxy

Per consultar els recursos electrònics contractats pel
CRAI cal identificar-se amb l’identificador UB (el mateix
que s’utilitza per accedir a Món UB). També els podreu
consultar des de casa si prèviament activeu el servei
SIRE seguint les instruccions que trobareu en el web.

Catàleg
http://cataleg.ub.edu/*cat

És l’eina que us permetrà conèixer la localització dels
documents disponibles a les biblioteques del CRAI de la
UB i a l’important fons antic de Reserva.

Campus Virtual
http://campusvirtual2.ub.edu

Per fer servir la plataforma docent i consultar els continguts de les assignatures cal que utilitzeu l’identificador que consta a la matrícula i la contrasenya del vostre
espai personal del MónUB.

ReCercador+
http://crai.ub.edu/recursos-d-informacio

Ofereix un sol punt d’accés a diferents recursos electrònics. Permet trobar articles de revistes i altres documents electrònics cercant en una única bases de dades,
i accedir al text complet si està disponible.

S@U Servei d’Atenció als Usuaris
Es tracta d’un servei virtual d’informació atès pel personal bibliotecari, pensat per resoldre qualsevol dubte sobre el funcionament de la Biblioteca, dels seus serveis i
dels seus recursos.

Consulteu tots els serveis que ofereix el CRAI a:
crai.ub.edu> Serveis que ofereix el CRAI

Trobareu aquests recursos electrònics i d’altres a:
crai.ub.edu> Recursos d’informació

