Durada: 21 dies que es poden renovar fins a 6
vegades si els documents no han estat reservats
per altres persones usuàries.

Biblioteca de Catalunya

Condicions: es poden tenir en préstec fins a 10
documents a la vegada.

Tel. 93 270 23 00

Tarifes: Gratuït
Més informació: http://www.csuc.cat/ca/biblioteques/pica/el-prestec-consorciat
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Cultura Biblioteques

Préstec a la Biblioteca de Catalunya
i entre les Biblioteques del CSUC

Fax 93 270 23 04
E-mail bustia@bnc.cat
http://www.bnc.cat/
Horari:
De dilluns a divendres, de 9 a 20 h.
Dissabte, de 9 a 14 h.

Els serveis de gestió de carnets, préstec i reprografia
finalitzen 30 minuts abans del tancament de la biblioteca.

Descripció: les persones usuàries amb carnet o passi de la BC poden utilitzar aquest servei per a demanar documents originals o reproduccions a altres
biblioteques.
Les peticions han de ser per fins d'investigació.
Què cal fer?: Consultar els catàlegs per a localitzar
el document. Omplir els formularis via web o contactar per correu-e: pib@bnc.cat.
Condicions: Els documents originals s'han de consultar a les sales de lectura de la BC. El temps de
préstec dels documents dependrà del reglament de
préstec de la biblioteca prestatària, propietària de
l'original.
Les reproduccions es lliuren a l'usuari i poden sortir
de la BC.
Tarifes: 1,00 € + cost tramesa + factura del centre
que cedeix el document.
Si necessiteu algun aclariment podeu contactar
amb: pib@bnc.cat

El servei de lliurament de documents acaba una hora
abans del tancament de la biblioteca.
Servei d'Accés i Obtenció de Documents
Informació bibliogràfica i referència
Tel. 93 270 27 30
Fax 93 270 23 03

Préstec a la Biblioteca de
Catalunya i Préstec Consorciat (PUC)

E-mail info@bnc.cat
Préstec interbibliotecari i reprografia
Tel. 93 270 23 00 (Ext. 84013157/ 84013163)
Fax 93 270 23 04
E-mail pib@bnc.cat
Préstec personal i accés
Tel. 93 270 23 00 (Ext. 84013158)
E-mail carnet@bnc.cat
Reserva de documents
E-mail reserves@bnc.cat
Préstec per a exposicions
Tel. 93 270 23 00 (Ext. 84013165)
E-mail expos@bnc.cat
		
Actualitzat: Gener 2020

Biblioteca de Catalunya

Préstec Interbibliotecari

www.bnc.cat/

Préstec de documents de la
Biblioteca de Catalunya
PRÉSTEC PERSONAL
Descripció: aquest servei permet disposar
temporalment dels fons bibliogràfics de la BC
fora dels seus propis locals, de forma gratuïta.
Cal disposar del carnet de lector.
Què cal fer?: Consultar el catàleg i comprovar
que el document estigui disponible pel préstec.
Demanar el document al catàleg o recollir-lo de
la prestatgeria i passar pel taulell de préstec.
Durada: 21 dies que es poden renovar fins
a 6 vegades si els documents no han estat
reservats per altres persones usuàries.
Condicions: es poden tenir en préstec fins a 10
documents a la vegada.
Més informació: http://www.bnc.cat/cat/Serveis/Prestec/Prestec-personal

Préstec de documents entre les
Biblioteques del CSUC
INSTITUCIONS PARTICIPANTS
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Lleida
Universitat Oberta de Catalunya
UVIC-UCC
Universitat Ramon Llull
Biblioteca de Catalunya

PRÉSTEC IN SITU

Fer clic al títol desitjat

Descripció: Amb el carnet de les institucions que
integren el CSUC es pot fer préstec de documents
entre les mateixes institucions de manera immediata.
Què cal fer?: Un cop localitzat el document,
dirigir-se a la institució i sol·licitar-lo en préstec
presentant el carnet d’una de les institucions integrants del CSUC.
Durada: 21 dies que es poden renovar fins a 6
vegades si els documents no han estat reservats
per altres persones usuàries.
Condicions: es poden tenir en préstec fins a 10
documents a la vegada.

Podeu veure quines institucions tenen el document
sol·licitat així com la disponibilitat del préstec. A continuació cliqueu a Demanar-lo.

Tarifes: Gratuït
Més informació: http://www.csuc.cat/ca/biblioteques/pica/prestec-in-situ/

PRÉSTEC CONSORCIAT (PUC)
Descripció: Amb el carnet de les institucions que
integren el CSUC es pot fer préstec de documents
entre elles de forma electrònica sense desplaçarse. Caldrà esperar uns dies mentre el document
viatja des de la biblioteca d'origen fins la biblioteca
de destí per després emportar-se'l en préstec.
Què cal fer?: Consultar el catàleg del CCUC.
http://puc.cbuc.cat/ i fer la cerca

Seleccionar el centre on esteu registrats com a
usuaris.

(CODI DE
BARRES)
(DNI)

(COGNOM)

(CODI DE
BARRES)

A la BC us podeu validar d'ambdues maneres.
Quan el document estigui disponible rebreu un correu electrònic. Disposeu de 4 dies per recollir el document al taulell de préstec. El retorn es pot realitzar
a la BC o a la institució propietària del document.

