GUIA DE
LA BIBLIOTECA
DE L’ETSAB

BIBLIO
TECA

Dades de contacte
Biblioteca de l’ETSAB – Edifici B
Av. Diagonal, 649
08028 Barcelona
Tf.934017471
bibliotecnica.upc.edu/bibetsab

a/e:
biblioteca.etsab@upc.edu

La Biblioteca Oriol Bohigas – ETSAB té un edifici propi a l’Escola
i s’hi accedeix des de la planta -1 dels edificis Segarra i Coderch,
des de l’avinguda Diagonal o des del carrer Pau Gargallo.

Horari
Obrim de dilluns a divendres i l’horari varia segons el calendari lectiu. Podeu
consultar els canvis a la web d’horaris.

Usuaris

La Biblioteca forma part del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la
UPC. Per tant, els estudiants, professors i personal de l’ETSAB podeu accedir a
qualsevol de les biblioteques de la UPC, els seus espais, col·leccions, el préstec
de documents, etc.
Per

a

fer

ús

dels

tots

serveis

Carnet de la UPC.
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és

necessari

el

Préstec

Podeu utilitzar la màquina d’autopréstec o dirigir-vos al taulell de la planta 0 per utilitzar el servei de
préstec de documents.

TIPUS
D’USUARI

PDI, PAS,
professor convidat, PDI
i PAS jubilats

Estudiant
de doctorat i màster
oficial UPC, PAS Grup
UPC
Estudiant
de grau UPC, màster i
postgrau UPC School,
in situ UJI/UdA
UPC Alumni Premium,
ex-alumnes, centres
adscrits, institucions
amb conveni, entitats
vinculades, usuaris
autoritzats

CONDICIONS DE PRÉSTEC PER TIPUS DE DOCUMENT

Nombre
de
documents
en préstec

Normal

20

90

20

30

documents

documents

14

dies

dies

30

5

14

documents

Audiovisuals,
Literatura i
Guies de viatge

Ús intens i
restringit

Caps de
setmana

Consulta
sala

Info. Bib

dies

20

documents

Guia
docent

30

14

dies

3

dies

Exclòs de
préstec

dies
(de div. a
dilluns)

(Consulta
a la
biblioteca)

No
es pot
renovar

dies

No es pot
agafar
en préstec

dies

14

dies

Llibres de
dept.
Exclosos
de préstec
(Consulta
a la
biblioteca)

No es
pot
agafar
en
préstec

Renovacions

Trobareu més portàtils i equipaments a la resta

Les renovacions dels préstecs (fins a un total

de

de 6) cal fer-les abans de la data de venciment,

L’ús de la majoria dels equipaments es

a través de ‘El meu compte’ al Catàleg UPC.

restringeix a l’espai de la Biblioteca.

Reserves

Sancions

Reserveu els documents d’aquí o d’altres

Si es produeixen retards en la devolució o

biblioteques i us els portarem a la Biblioteca. Us

renovació

avisem que el document ha arribat i teniu 3

s’acumulen punts de penalització que, un cop

dies per recollir-lo.

arribats a 30, bloquegen el compte de l’usuari

Préstec de portàtils i altres equipaments
Disposem

d’ordinadors

portàtils

i

altres

equipaments, com un Ipad, cadenats i ratolins

les

biblioteques

del

préstec

de

dels

la

UPC.

documents,

per a fer ús del servei. Les normes del servei es
recullen al Reglament de préstec del Servei de
Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC.

per a portàtils, memòries USB, càmera

PUC

fotogràfica digital i un lector de targes per a

Alhora, podeu fer ús del préstec únic consorciat

prestar als usuaris. Consulteu les Condicions

o PUC que permet demanar llibres en préstec a

d'ús del servei de préstec d'ordinadors

qualsevol

portàtils a les biblioteques de la UPC per a fer

catalanes.

de

les

un bon ús del servei.
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universitats

públiques

Espais de treball
La Biblioteca compta amb 168 punts de lectura. Tots tenen connexió a la xarxa
sense fils (wifi), i la majoria també te connexió elèctrica. 18 punts disposen
d’ordinador. Un dels ordinadors de la biblioteca està adaptat per a usuaris amb
disminució visual i auditiva.
També hi ha tres ordinadors

amb escàner A3 per a digitalització de la

documentació de la Biblioteca.
Recordeu que cal respectar la Llei de propietat intel·lectual per a reproduir i
utilitzar aquesta informació als vostres treballs.
Sales de treball individual i en grup
Hi

ha

4

sales

per

a

ús

individual

o

fins

a

2

persones.

Aquestes sales són d’ús exclusiu per als usuaris de la UPC. Podeu reservar-les
i utilitzar-les 3 hores cada dia, fins a un màxim de 9 hores setmanals.
Podeu consultar la disponibilitat i reservar-les a la web, i també les d’altres
biblioteques de la UPC.

Col·leccions
La col·lecció de l'ETSAB està especialitzada en
arquitectura, construcció, urbanisme, paisatgisme,
sostenibilitat, art i disseny. Podeu trobar aquests
recursos mitjançant el Catàleg, les bases de dades i
UPCommons i a través del nostre recull de recursos
digitals d’aquestes àrees temàtiques
A la Biblioteca trobareu la bibliografia recomanada
a la guia docent de les assignatures impartides a
l’ETSAB.
Llibres i revistes especialitzades, en paper i digitals
Tot el que hi ha a la Biblioteca en paper o digital és al catàleg UPC.
Busqueu en el catàleg per:
•

saber quins documents trobareu tant a la vostra biblioteca com a
d’altres biblioteques de la UPC, i localitzar-los a la planta i prestatge
segons us indiqui al plànol, o bé demanar-los al taulell de la planta
-1 si són al magatzem.

•

accedir als llibres i revistes digitals especialitzats.
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UPCommons
Al dipòsit UPCommons trobareu part de la documentació digital produïda a la UPC:
•

Treballs acadèmics finals (PFC, PFG, TFG, PFM, TFM) de l’ETSAB
http://upcommons.upc.edu/pfc/

•

Llibres de la UPC http://upcommons.upc.edu/llibres/

•

Revistes de la UPC http://upcommons.upc.edu/revistes/

•

Congressos de la UPC http://upcommons.upc.edu/congressos

•

Exàmens http://examens.upc.edu/

•

Videoteca de l’ETSAB, amb enregistraments de classes, conferències,
jornades, etc. http://upcommons.upc.edu/video/

Bases de dades especialitzades
Una part important de la informació publicada d’arquitectura i urbanisme es
troba a les revistes. El catàleg no dóna informació sobre articles publicats a les
revistes. Per localitzar-los heu de consultar les bases de dades especialitzades en
arquitectura, construcció i urbanisme.
eBIB Accés a la biblioteca digital
Per accedir des de dins i fora de la UPC a les revistes, els llibres electrònics
i a les bases de dades subscrites, seguiu les instruccions de la web.

Col·leccions especials i culturals
Arxiu gràfic
L’Arxiu gràfic de l’ETSAB és el fons històric de
documentació

gràfica

(dibuixos

i

projectes

d'arquitectura) fruit de l'activitat docent de l'ETSAB des
del 1850 a l'actualitat.
Inclou col·leccions com les dels Mestres d’Obres
formada pels projectes que realitzaven els mestres
d’obres i agrimensors per a obtenir el títol. Els projectes
són del període comprès entre 1859 i 1872.
Entre els documents conservats a l’arxiu es troben els projectes final de carrera i treballs de curs de
il·lustres arquitectes catalans que foren alumnes de l’Escola com Josep Ma Jujol, Josep Puig i Cadafalch,
Enric Miralles, etc.
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Fons antic
Important col·lecció de llibres i revistes publicats entre el 1515 i el 1950.
Els

podeu

localitzar

al

Catàleg

de

les

biblioteques

de

la

UPC.

Una part d’aquest fons antic es troba digitalitzat al portal de Fons Antic de la
UPC.
Cartoteca
Col·lecció de mapes i plànols en paper de l’àrea metropolitana de Barcelona
principalment. També us oferim una guia amb una selecció de recursos:
Cartografia digital de Barcelona, Catalunya i altres .

Col·lecció Cinema i arquitectura
Selecció de pel·lícules on l’arquitectura hi és present com un element
protagonista, així com d’altres pel·lícules recomanades a les assignatures i cicles
de conferències celebrats a l’ETSAB.

Audiovisuals d’art i arquitectura
Col·lecció de DVD amb documentals sobre art i arquitectura.
Hem fet també una selecció de documentals d’arquitectura a Youtube

Guies d’arquitectura i de viatges
Col·lecció de guies d’arquitectura i de viatges d’arreu del món perquè us
documenteu bé abans dels vostres viatges.

Literatura
A l’altell de la Biblioteca trobareu una selecció de literatura que inclou novel·les
amb el fil conductor de Barcelona, escenari de novel·la, o En primera persona
(biografies, diaris, etc.), entre d’altres.
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Podeu trobar al catàleg un munt de col·leccions culturals a les biblioteques de la UPC
(novel·les, música, cinema, cuina, etc.) que podeu demanar en préstec.

Servei d’informació especialitzada

Per a resoldre les vostres consultes sobre cerca
d'informació

especialitzada,

adreceu-vos

als

bibliotecaris que trobareu al taulell de la planta -1
de la Biblioteca o utilitzeu el nostre servei de xat.

Recursos d’informació d’arquitectura i urbanisme
Posem a la vostra disposició un munt de recursos especialitzats en
arquitectura i urbanisme molt útils per als vostres estudis i recerques. Els
podeu localitzar a través de la guia temàtica o del nostre recull de recursos
digitals d’aquestes àrees temàtiques que volen facilitar-vos la localització
perquè en pugueu treure el màxim profit.

Biblioteques sostenibles
Les biblioteques de la UPC hem après que una gran part del consum energètic
no depèn d’allò que ja és donat (l’edifici, els equips, els sistemes, etc.), sinó
que

depèn

dels

nostres

gestos,

hàbits

i

dinàmiques.

Hem redactat una guia d’estalvi energètic a les Biblioteques de la UPC amb
pautes per aconseguir un ús racional i sostenible de l’energia que s’empra per
al funcionament de les biblioteques de la UPC.
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Participeu a la biblioteca
Envieu suggeriments, llibres per comprar, propostes de millora de la Biblioteca,
etc. a biblioteca.etsab@upc.edu
Un representant dels estudiants (DedaB) és membre de la Comissió de
Biblioteca de l’ETSAB. Feu-nos arribar les vostres propostes i demandes a través
de la vostra delegació.

[Biblioteca - Guia de la Biblioteca de l’ETSAB – Gener 2020]
7

