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Títol 

 

ANÀLISI I PROPOSTA DE GESTIÓ DE LES XARXES 

SOCIALS AL CRAI RESERVA 

 

Resum proposta 

 

OBJECTIU GENERAL: Millorar la nostra gestió de les xarxes socials i 

optimitzar els nostres esforços. 

 

DESCRIPCIÓ: Actualment tenim en marxa un Blog, Facebook, 

Instagram i un Canal de YouTube. Proposem un estudi “ad hoc” del 

perfil dels nostres usuaris, constatar el tipus de notícies amb més impacte 

a cada una de les xarxes, propostes de millora, etc. 

 

 

 

 

 

Títol 

 

PROJECTE DE GAMIFICACIÓ DEL NOSTRE FONS 

 

Resum proposta 

 

OBJECTIU GENERAL: Oferir una primera aproximació als fons del 

CRAI Biblioteca de Reserva a estudiants de grau d’una manera lúdica. 

 

DESCRIPCIÓ: Els estudiants de grau són uns grans desconeixedors del 

nostre fons. Contemplem la possibilitat d’oferir-los un primer accés 

gamificat al nostre fons que desperti el seu interès i els ajudi a veure la 

biblioteca i el seu fons com quelcom al seu abast. 

 

 

 

Títol 

 

PROJECTE AUDIOVISUAL “COM TREBALLAR AMB FONS 

PATRIMONIALS” 

 

Resum proposta 

 

OBJECTIU GENERAL: Millorar el coneixement sobre els criteris 

bàsics de tractament i manipulació del fons patrimonial entre els nostres 

usuaris. 

 

DESCRIPCIÓ: Realitzar un projecte audiovisual que promogui l’ús 

correcte en la consulta i manipulació dels fons patrimonials. Aquest 

projecte es realizarà a partir del fons del CRAI Biblioteca de Reserva i 

comptarà amb l’assessorament dels responsables del Taller de 

Restauració del CRAI. 

   

 



 
 

 
 

 

Títol 

 

PROJECTE AUDIOVISUAL DE DIFUSIÓ DE LA BIBLIOTECA 

I DELS SEUS ESPAIS EN 360º 

 

Resum proposta 

 

OBJECTIU GENERAL: Millorar la visibilitat i el coneixement de la 

nostra biblioteca gràcies a un projecte audiovisual en 360º.   

 

DESCRIPCIÓ: Realitzar un projecte audiovisual del CRAI Biblioteca 

de Reserva on els nostres espais esdevinguin protagonistes. El CRAI 

Biblioteca de Reserva té un fons molt especial ubicat a diversos 

emplaçaments de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. 

Considerem que un projecte audiovisual que difongui el nostre fons, 

però que estigui basat en els diferents espais que ocupem -Edifici 

històrica, biblioteca de Lletres, Sala de lectura de Reserva, sala de 

manuscrits, dipòsits de llibres, etc.-, permetrà als usuaris tenir una visió 

més real de la magnitut de la nostra col·lecció i de les curiositats que 

envolten la seva cura i preservació. 

 

Visiteu aquest exemple de projecte audiovisual en 360º 👉  A 360 Tour 

of QUT Library at Gardens Point 

 

 
 

Títol 

 

PROJECTE AUDIOVISUAL DE DIFUSIÓ DEL NOSTRE FONS 

 

Resum proposta 

 

OBJECTIU GENERAL: Millorar la visibilitat i difusió del nostre fons 

gràcies a un projecte audiovisual.   

 

DESCRIPCIÓ: Escollir algun aspecte del nostre fons i/o serveis als 

quals es desitgi donar més visibilitat i generar un projecte audiovisual 

que el promogui. 

 

 

Contacteu amb nosaltres si teniu qualsevol comentari o proposta: 

 

 

 

blocbibreserva.ub.edu 

CRAI Biblioteca de Reserva 

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 

08007 Barcelona 

Dins del CRAI Biblioteca de Lletres (primer pis) 

 

Tel.: 934 035 313 / 934 035 793 

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 20.30 h 

E-mail: bib.reserva@ub.edu 
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