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Llibres electrònics subcrits per la BC

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

Busca en la BC

Descripció: ScienceDirect és una base de dades de
llibres electrònics editats per Elsevier i per altres editorials com Academic Press, North Holland o Pergamon.
Conté uns 1.300 llibres principalment de ciència, tecnologia i medicina.
Préstec de llibre sencers: No.
Tipus de descàrrega: Per capítols.
Dispositius: Qualsevol lector de llibres e- o lector de
pdf (p. ex.: PDAs).
Formats: en EPUB, MOBI PDF.
DRM: Ø.
Usuaris simultanis: il·limitat.
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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
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LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
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INTRODUCCIÓ
Aquesta guia informa sobre les diferents bases de dades subscrites per la BC que permeten la lectura (i en
determinats casos la descàrrega) de llibres electrònics.
Totes les bases de dades són accessibles a través de
l’e-Cercador. El trobareu dintre de l’apartat "Catàlegs"
del web de la BC (www.bnc.cat/).
Si hi voleu accedir des de fora de la BC cal escollir la
tercera opció, "Connecta’t des de casa".
Més informació sobre els llibres electrònics:
http://www.bnc.cat/El-Blog-de-la-BC/Els-llibreselectronics-a-la-BC.-Que-com-i-quan

EBRARY

LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE

Descripció:Llibres electrònics d’àmbit multidisciplinari.
422 títols. Llibres posteriors a l’any 2000.
Préstec de llibre sencers: Alguns si, fins a 10 llibres per
usuari. Es necessita programa Adobe digital Editions.
Temps: 7 o 14 dies, depèn del llibre.
Tipus de descàrrega: Llibre sencer en préstec temporal
o per rang de pàgines .
Formats: PDF i EPUB (acsm).
Dispositius: es pot fer la descàrrega (secció a secció)
en el lector Reader Sony (no en altres models) o en
qualsevol lector de pdf (p. ex.: PDAs). També permet
descarregar els continguts en format ePub, adaptant la
mida de la lletra a l'amplada del visor (ebooks, dispositius
mòbils, etc.). Nota: el visor ePub no està disponible per
a tots els títols, o en versions d'Internet Explorer 7 o 8.
Nombre d'usuaris simultanis: 3 pels llibres en anglès
/ il·limitat pels llibres en castellà.

Descripció: Base de dades que conté 512 llibres electrònics en text complet de diverses editorials. Les àrees
cobertes són: educació, literatura, geografia, ciències,
dret, ciències socials, música, etc.
Préstec de llibre sencers: Només visualització online
Temps: Ø.
Tipus de descàrrega: Per rang de planes, potser dependrà de l’editorial, però en general fins a un nombre
de 10.
Dispositius: es pot fer la descàrrega (secció a secció)
en un lector de llibres e- o en qualsevol lector de pdf (p.
ex.: PDAs).
Formats: PDF.
DRM: Ø.
Nombre d’usuaris simultanis: 4 per llibre (en la pràctica són il·limitats.

GALE VIRTUAL REFERENCE LIBRARY

SPRINGERLINK E-BOOKS

E-BOOK COLLECTION EBSCOHOST

Descripció: Llibres electrònics d'Humanitats i Ciències
Socials (abans NetLibrary). La majoria dels títols són
en anglès (1.191 de subscripció i 3.453 de lliure accés).
Préstec de llibre sencers: Sí. Es pot descarregar Adobe®
Digital Editions 1.7.1 per veure off-line.
Temps: Diverses opcions, hores o dies.
Tipus de descàrrega: llibre sencer en préstec temporal
o fins a 60 planes (depenent de l’editor) en PDF per
guardar o imprimir.
Formats: PDF i EPUB (acsm).
DRM: Sí.
Dispositius: es pot fer la descàrrega (secció a secció) en
el lector Reader Sony (no en altres models) o en qualsevol
lector de pdf (p. ex.: PDAs). També permet descarregar
alguns continguts en epub.
Nombre d'usuaris simultanis: Il·limitat. Préstec 8 hores:
durant aquest temps, el llibre és d'ús exclusiu per a un
sol usuari. Ningú més no el pot consultar fins que hagi
conclòs el període de préstec o bé el primer usuari l'hagi
cancel·lat prement el botó "Cerrar material".

Descripció: Col·lecció de 40 enciclopèdies i obres de
referència en ciència, tecnologia i medicina
Préstec de llibre sencers: No.
Temps: Ø.
Tipus de descàrrega: Per capítols.
Formats: PDF HTML.
DRM: Ø.
Dispositius: es pot fer la descàrrega en qualsevol
lector de pdf (p. ex.: PDAs). També permet descarregar
alguns continguts en html.
Nombre d'usuaris simultanis: Il·limitat.

Descripció: Accés a alguns llibres electrònics de
SpringerLink. Abast multidisciplinar. 1.413 títols.
Préstec de llibre sencers: No.
Temps: Ø.
Tipus de descàrrega: per capítols.
Dispositius: qualsevol lector de llibres e- o lector de
pdf (p. ex.: PDAs).
Formats: PDF.
DRM: Ø.
Nombre d’usuaris simultanis: il·limitat.

