Seguidament heu d’indicar l’ús de les reproduccions (ús d’investigació o ús públic, comercial o no), per tal d’efectuar el pagament.
Veureu que a la part superior de la pàgina
us apareix el cost de les reproduccions, que
variarà en funció del nombre d’imatges i l’ús
que en vulgueu fer.
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Reproduccions digitals

Horari
De dilluns a divendres, de 9 a 20 h.
Dissabte, de 9 a 14 h.

Si heu de fer un ús públic de les imatges,
se us demanarà que l’indiqueu, així com el
tipus de producte i el títol de l’obra, si el sabeu.
Un cop fet això se us derivarà al mòdul de
pagament en línia. Quan hagueu pagat rebreu un correu electrònic amb l’enllaç i un
codi per descarregar-vos les imatges, juntament amb la factura.
En cas que la imatge sigui per a ús públic
comercial, en un termini breu rebreu també
per correu electrònic l’autorització signada.

Servei d'Accés i Obtenció de Documents
Informació bibliogràfica i referència
Tel. 93 270 27 30
Fax 93 270 23 03
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
Préstec per exposicions
Tel. 93 270 23 00 (Ext. 84013167)
E-mail expos@bnc.cat/
		

Febrer 2017

Biblioteca de Catalunya

Els serveis de gestió de carnets, préstec i reprografia finalitzen 30 minuts abans del tancament de la biblioteca.
El servei de lliurament de documents acaba
una hora abans del tancament de la biblioteca.

Venda en línia de
reproduccions
digitals
www.bnc.cat/

Introducció
La Biblioteca de Catalunya, amb l’objectiu
de difondre el patrimoni i al mateix temps
salvaguardar-lo per a la posteritat, digitalitza
els seus fons i els posa a disposició dels
ciutadans. Al mateix temps, afavoreix la
investigació i l’accés al coneixement.

Procediment
Podeu accedir al mòdul de venda de reproduccions en alta qualitat des dels Serveis
addicionals del catàleg.

El primer cop us haureu de registrar i cada
vegada que vulgueu adquirir una reproducció haureu d’identificar-vos. Quan us
registreu rebreu un correu electrònic que
haureu de validar per continuar el procés.

Els documents digitalitzats es consulten
des del catàleg i també des dels portals
com ARCA, Memòria Digital de Catalunya
o Europeana. Des de tots ells es poden
descarregar les imatges en baixa resolució.
Les imatges d’alta qualitat fins ara només
es podien obtenir a través del Servei de
Reprografia de la BC.
El servei de Venda de reproduccions
d’alta qualitat dels fons de la Biblioteca de
Catalunya dóna als investigadors i públic
en general la possibilitat d’adquirir en
línia i de forma immediata reproduccions
digitals d’alta qualitat de documents en
domini públic.

El mòdul de venda en línia de reproduccions
digitals presenta les miniatures de cada
imatge.
Podeu fer zoom per veure-les
millor, però no descarregar-les. L’aplicació
no permet fer cerques d’altres documents.
Per realitzar la comanda heu de seleccionar
les imatges, d’una en una o totes alhora.

