
Cabines, portàtils i WiFi
c Cultura  BibliotequesBiblioteca de Catalunya

Carrer de l'Hospital, 56

08001 Barcelona

Tel. 93 270 23 00

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.

- 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

 E-mail  info@bnc.cat

 Obtenció de documents:

 - 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: Agost 2017
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La BC disposa de cables de seguretat per 
a ordinadors portàtils. És recomanable que 
se'n faci ús. Es poden demanar al taulell 
d'informació.

Cables de seguretat

www.bnc.cat/

Altres serveis
de la BC:
Cabines, portàtils
i xarxa WIFI

 

La Biblioteca de Catalunya disposa de la 
xarxa de connexió sense fils (WiFi).
Des de les sales de consulta de la BC els 
usuaris poden connectar-se amb els seus 
portàtils al catàleg de la BC, a les bases de 
dades de subscripció i a tots els serveis web.

Dades per a la connexió:

Nom xarxa WiFi:  Biblioteca de Catalunya
Usuari: codi de barres del carnet de lector
Contrasenya: DNI o Núm. passaport tal 
com surten en el carnet de lector, amb la lle-
tra en minúscula

Si es detecten problemes amb la connexió,
es pot demanar el full informatiu sobre WiFi 
al taulell d'informació.

Xarxa WiFi
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La Biblioteca de Catalunya, per tal d'assegurar 
la confortabilitat dels usuaris, disposa de 
diversos serveis: lloguer de cabines, préstec 
de portàtils, ordinadors amb accés a Internet, 
xarxa WiFi i cables de seguretat per als portàtils 
personals. 

Podeu consultar les característiques d'aquests 
serveis al web, o demanar informació al 
personal de la Biblioteca.
 
Més informació a: http://www.bnc.cat/Serveis/

La Biblioteca disposa de cabines de consulta
d'ús individual per a aquells usuaris que neces-
sitin un espai per treballar amb documents dels 
fons generals de la BC. En aquestes cabines, 
els usuaris poden tenir permanentment, tant 
documents seus com de la Biblioteca, llevat 
dels fons de lliure accés i els de la Sala de 
Reserva. La taxa de lloguer de les cabines és 
de 24,95 euros per setmana.

Condicions:

- Disposar del carnet de la Biblioteca.
- Indicar el nombre d'ocupants en formalitzar 
la sol·licitud (màxim dues persones).
- El lloguer de les cabines es farà per un període 
mínim de set dies naturals, prorrogables fins 
a un total de quatre setmanes. Passat aquest 
termini, l'usuari podrà continuar ocupant la 
cabina només en el cas que no hi hagi cap 
investigador més en llista d'espera.
-La clau de la cabina es recollirà i es lliurarà 

Introducció

Ordinadors portàtils

Cabines de consulta

La Biblioteca disposa d'ordinadors portàtils 
a disposició dels usuaris. Consulteu el regla-
ment de préstec en el web: http://www.bnc.
cat/Serveis/Prestec-de-portatils/

Condicions:

- Un ordinador per persona.
- El temps de préstec és de cinc hores prorroga-
bles si no hi ha sol·licituds de cap altre usuari.
- Ús exclusiu per a finalitats d'investigació i dins 
de les sales de lectura de la BC.
- L'ordinador es lliurarà en perfectes condicions 
d'ús i funcionament, configurat i amb un cable 
antirobatori del qual el personal de la BC es 
quedarà la clau.

diàriament al personal del taulell d'informació 
de la BC, prèvia acreditació.

- La BC es reserva el dret a demanar a l'usuari 
que faci ús d'un seient determinat.
- Cal respectar el temps de préstec fixat informant 
als respectius taulells quan aquest hagi finalitzat, 
comunicar si hi ha hagut alguna incidència, no fer 
mal ús de l'equipament i retornar-lo en les mateixes
condicions en què s'ha recollit.
- L'incompliment del reglament de préstec compor-
tarà sancions per als usuaris. (Vegeu el reglament 
complet al web).

Ordinadors amb accés a Internet

La Biblioteca disposa d'ordinadors amb accés 
a  Internet. El seu ús és exclusivament per a 
finalitats d'investigació.

El temps d'ús és d'1 hora, que es pot prorrogar 
una hora més com a màxim, si no hi ha altres 
usuaris en espera.


