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BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (aladi.diba.cat)



ALADI.DIBA.CAT

� 226 biblioteques i 10 bibliobusos (dades a 30 de juny de 2018) de la província de 
Barcelona.

� Més de 800.000 títols i 11.253.000 volums.

� Préstec interbibliotecari (1,50 € si és des de fora de Barcelona)

� Llibres, CD, DVD, revistes, recursos electrònics, registres de bases de dades electròniques i 
buidats de revistes i publicacions periòdiques.

� Permet identificar fàcilment quines biblioteques de la Xarxa tenen un document d’un 
tema o autor determinat i si aquest és disponible per a consulta o préstec.

� Serveis en línia com: sol·licitud del carnet de la biblioteca, renovacions de documents en 
préstec, reserva de documents prestats...

� També: bases de dades electròniques, altres catàlegs d’interès, etc.



ALADI.DIBA.CAT. Cerca bàsica

� Permet fer cerques sobre Qualsevol paraula, Títol, Autor/artista, Tema, ISBN/ISSN, Lloc de 
publicació de revistes o Signatura.

� Convé fixar-se als Consells de cerca.



ALADI.DIBA.CAT: Cerca per títol

- Limitar la cerca a biblioteques per comarques, municipis, districtes de Barcelona, etc.
- Limitar per tipus de documents (música, pel·lícules, audiollibres...)
- Exemple de cerca per títol:





ALADI.DIBA.CAT Cerca per tema

Atenció:
Llenguatge
controlat
en català !

No “espies”, 
“màquina
enigma”, 
“codis
secrets”,…





Atenció als termes alternatius!



CATÀLEG COL·LECTIU DE LES UNIVERSITATS 
DE CATALUNYA ( http://ccuc.csuc.cat )

� Universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu 
Fabra, Oberta de Catalunya, Ramon Llull, Rovira i Virgili, de Lleida, de Girona, de Vic, 
Internacional de Catalunya, Jaume I, d´Andorra, Tecnocampus.

� Museus Nacional d’Art de Catalunya, d’Art Contemporani de Barcelona, d’Història de 
Barcelona, del Disseny de Barcelona, Frederic Marés, Marítim, d’Arqueologia de 
Catalunya…

� Biblioteca de Catalunya, Arxiu Nacional de Catalunya, Ateneu Barcelonès, Arxiu Històric 
de la Ciutat de Barcelona, Casa Àsia…

� Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Consell Català de l’Esport. Biblioteca de l’Esport, 
Fundació Joan Miró, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona,... 

http://ccuc.csuc.cat/


Servei d’informació i de referència virtuals
http://docsbid.csuc.cat/refvirtual/index.html

� Dóna resposta a consultes d'informació bibliogràfiques.
� Pels usuaris de les biblioteques del CCUC: a la biblioteca on estan 

registrats.
� Per als altres usuaris: a qualsevol servei de referència virtual fent 

clic a l’enllaç: UB, UAB, UPC, UPF, BIBLIOTECA DE CATALUNYA...

http://docsbid.csuc.cat/refvirtual/index.html






Accés a biblioteques universitàries?

� CONSULTA A SALA: A MOLTES NO HI HA PROBLEMES PER ACCEDIR FORA D’ÈPOQUES 
D’EXÀMENS.

� PRÉSTEC? CONSULTA DE BASES DE DADES DES DELS ORDINADORS? RESTRINGIT ALS SEUS USUARIS 
(ESTUDIANTS, PERSONAL DE LA UNIVERSITAT…)

� INTENTAR OBTENIR EL CARNET DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE CATALUNYA?

“Per accedir a les sales de lectura i consultar els fons cal tenir el carnet o un passi temporal. L’edat
d’accés és de divuit anys. Els menors de divuit anys hi poden accedir si estan fent el treball de 
recerca de batxillerat. En fer-se el carnet o passi cal indicar el motiu de la consulta. En cada cas 
es valorarà si convé orientar a la persona a altres biblioteques o centres que siguin més adequats
per satisfer la seva consulta”

“Amb el carnet de la BC es pot accedir a les biblioteques del Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya. Consulteu el reglament”

http://www.csuc.cat/ca/biblioteques/pica/el-prestec-consorciat


CCUC. Exemple de cerca senzilla







Google Acadèmic
https://scholar.google.es

� CERCA DE DOCUMENTS ACADÈMICS I CIENTÍFICS

� DOCUMENT EXPLICATIU FET PER LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE 
MÀLAGA:

https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/7299/Guia_Googl
e%20Academico%202014.pdf?sequence=1

https://scholar.google.es/
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/7299/Guia_Google%20Academico%202014.pdf?sequence=1


Google Acadèmic: Exemple de cerca











Continuarà !!!


