
 

 

 

 

 

 

 

Durada:  

 7 dies.  
 

Renovacions: 

 El préstec pot ser renovat pel propi usuari 
(des de El Meu Compte) o adreçant-se 
personalment o per telèfon a qualsevol dels 
taulells de les biblioteques del CRAI. 

 

Reserves:  

 En el cas de no haver-hi exemplars 
disponibles, es podran fer reserves des del 
mostrador central de préstec de la 
Biblioteca de Lletres. 

 

Sancions:  

 Per retard: 4 dies per dia de retard 
 Per no devolució: suspensió d’usuari del 

servei de préstec fins que es faci efectiva la 
devolució o restitució del lector de llibres 
digitals. 

 

Llista de continguts 

Manual d’ús 

Consulteu el “Manual de usuario” que trobareu al menú 
d’inici del propi dispositiu. I també al web: 

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/liblectors/manualusuariopapyre.pdf

Des de la pàgina principal de CRAI 
<http://www.bib.ub.edu/>, trobareu més informació a 
Serveis > Préstec > Préstec de lectors de llibres digitals: 

http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/prestec-lectors-llibres/

Cada dispositiu electrònic conté les següents 
col·leccions: 

• BCV Castellano: 83 llibres en castellà de la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

 
• BCV Català: 25 llibres en català de la  

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
 

Llista completa de títols a: 

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/liblectors/craiubliblectors.pdf

 

Descàrrega 

Podeu descarregar fitxers al dispositiu tant de lliure 
accés a internet com de les col·leccions subscrites per 
la UB: 

http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/llibres-electronics/

Descarregueu-los a la carpeta Usuari. 

 Fer un bon ús del lector de llibres digitals 
 

 Retornar el lector en la data de finalització 
del préstec 

 

 En cas de detectar qualsevol mal 
funcionament del maquinari o programari, 
l’usuari ho haurà de comunicar d’immediat 
al personal de la biblioteca. En cas que es 
detectés un cop el lector ha estat retornat i 
l’usuari no ho hagués comunicat a la 
biblioteca, es tractarà com un 
deteriorament i s’aplicarà la sanció 
corresponent. 

 

 En cas de pèrdua o deteriorament, l’usuari 
haurà de restituir el lector de llibres digitals 
per un altre de les mateixes 
característiques o, en el seu defecte, 
l’abonament del seu valor de mercat en el 
moment que es produeixi. 

 

Responsabilitats de l’usuari 
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Més información del servei 

      

Condicions de préstec 

http://www.bib.ub.edu/crai/estructura/biblioteques-unitats/biblioteques/telefons/http:/www.bib.ub.edu/crai/estructura/biblioteques-unitats/biblioteques/telefons/
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/liblectors/manualusuariopapyre.pdf
http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/prestec-lectors-llibres/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/llibres-electronics/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/liblectors/craiubliblectors.pdf


 

    
Presentació 

                 

 Premeu el botó Engegar/Apagar durant uns segons fins que s’encengui l’Indicador. 
 Després del logotip de la UB apareix el menú de continguts. 
 Seleccioneu la carpeta o fitxer prement els botons numèrics. Recordeu: la pantalla no és tàctil! 
 Per avançar o retrocedir pàgines useu els botons Pàgina següent i Pàgina anterior. Per avançar ràpid mantingueu-los 

pressionats. 
 Amb el botó 7 accedireu al sumari del llibre si està disponible. 
 Si premeu la tecla Sortida des d’un llibre accedireu al llistat de documents de la carpeta i si ho torneu a fer veureu el directori 

superior. 
 Podeu activar el zoom de dues maneres: prement OK i després 5, o directament la tecla 8. 
 Per apagar el dispositiu premeu el botó Engegar/Apagar durant uns segons. 

Més informació: consulteu el MANUAL DE USUARIO que trobareu al menú d’inici del propi dispositiu. 

 

Guia dús del lector Papyre 6.1. 

El CRAI de la UB posa a disposició dels membres de la 
comunitat universitària el préstec de lectors de llibres 
digitals. El model disponible per préstec en aquest 
moment és el Papyre 6.1 (Grammata). 
<http://grammata.es/papyre> 

Papyre és un dispositiu portàtil de llibres i altres 
documents digitals que permet la seva lectura en 
qualsevol lloc i moment, amb una alta qualitat de 
lectura gràcies a la tecnologia de tinta electrònica.  

Formats reproduïbles: PDF, DOC, WOLF, MP3, HTML, TXT, 
CHM, FB2, DJVU, PNG, TIF, GIF, BMP, JPG, PPT, EPUB, LIT, PRC i 
MOBIPOCKET. 

L’objectiu d’aquest servei és facilitar en préstec lectors 
de llibres digitals per tal que els usuaris puguin 
descarregar-se documents en format digital, de les 
col·leccions subscrites pel CRAI de la UB, o que es 
trobin en lliure accés a la xarxa Internet. 

Adreçat a 

Tots els membres de la UB: professors, investigadors, 
estudiants i personal d’administració i serveis. 

Condicions per fer ús del servei 

 Els dispositius s’han de demanar i retornar al taulell 
de préstec central de la Biblioteca de Lletres. 

 
 Per sol·licitar el servei, els usuaris s’hauran 

d’identificar amb el carnet Som UB o el carnet de 
biblioteca del CRAI de la UB. 

 
 Per poder fer ús del servei és necessari no tenir cap 

devolució i/o sanció pendent al servei de préstec. 
 
 Els dispositius s’hauran de retornar en les mateixes 

condicions en què es trobin en el moment del 
préstec. El material inclòs en aquest préstec 
consisteix en: un dispositiu (e-reader) Papyre 6.1, 
estoig amb el logotip de la Universitat de Barcelona, 
cable USB, adaptador de corrent i auriculars. 

 
 La biblioteca es reserva el dret de denegar el servei 

a un usuari quan ho cregui oportú, per causa 
justificada, apreciada discrecionalment en cada cas. 

 

http://grammata.es/papyre

