
 

Biblioteca d’Humanitats 
La Biblioteca d’Humanitats dóna servei a les Facultats de Ciències de l’Educació, Filosofia i Lletres, 
Psicologia i Traducció i Interpretació. 
 
El seu fons especialitzat en art, arqueologia, antropologia, educació, estudis en Àsia oriental, filologia, 
filosofia, geografia, història, història i ciència de la música, literatura, psicologia, traducció i interpretació està 
constituït 478.126 llibres, 1.736 partitures, 1.694 CD-ROM, 7.234 vídeos o DVD, 5.054 CD, 294 equips, 
19.876 obres en microfilm i microfitxa i 6.401 títols de revista. 
 

Adreça i telèfon  

Universitat Autònoma de Barcelona  
Biblioteca d’Humanitats  
Edifici L i B. 08193 Bellaterra (Barcelona)   
Tel.: 93 581 29 72  

 
                                       Rosa Ferreres (juliol 2014) 

Consulta i horari  

Accés lliure:   
La consulta del fons de la biblioteca és de lliure 
accés excepte la documentació ubicada en el 
dipòsit, que heu de demanar mitjançant el formulari 
del catàleg i que es va a buscar cada hora en punt.  

Horari:  
De dilluns a divendres de 8 a 21 hores.  
 

•  blogs.uab.cat/bhumanitats/  

•  @BHumanitatsUAB  

• BibliotecaHumanitatsUAB 

 
 

Quins serveis oferim?  

Informació:  en els taulells d’informació us ajudaran a trobar la informació que necessiteu i a localitzar-la. 
Consulteu el catàleg de la  UAB <www.uab.cat/biblioteques/cataleg> per conèixer el fons de les biblioteques 
i accedir a la bibliografia del curs . També podeu utilitzar el Servei d’Informació Virtual de les biblioteques 
UAB: podeu accedir des de la pàgina web del Servei de Biblioteques o directament a Pregunt@ 
<www.uab.cat/biblioteques/pregunta>. 
 
Préstec UAB i PUC  (Préstec de llibres entre biblioteques del CBUC): trobareu tota la informació a la guia  
del Servei de préstec i Préstec Consorciat (PUC), consultables al DDD <ddd.uab.cat>. A l’apartat El meu 
compte  del catàleg <www.uab.cat/biblioteques/cataleg> podeu consultar i renovar els vostres préstecs, fer 
reserves, etc.  
 

Tipus d’usuari: estudiants  Núm. doc.  Núm. renov.  Temps (dies préstec)  Temps(bibliogr. bàsica)  

Grau i  2on cicle  
UAB  8  6  14  7  

PUC  4  4  10  No es presta 

Postgrau, màster  i doctorat  
UAB  16 6  28  7  

PUC  8  4  20  No es presta 

 
Préstec interbibliotecari : podeu utilitzar aquest servei per demanar fotocòpies als centres externs UAB i 
préstec de monografies a institucions no membres del CBUC (per pagament). Més informació a: 
<www.uab.cat/biblioteques/prestec-interbibliotecari>. 
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Cursos de formació : oferim diversos cursos per donar a conèixer els recursos de la biblioteca: Vine a 
conèixer la teva biblioteca; Fonts d’Informació en una matèria determinada; Trobador+ Consulteu els cursos 
i els horaris a <www.uab.cat/biblioteques/cursos/ >. 
Adquisicions:  podeu suggerir material que cregueu interessant per a la biblioteca omplint el formulari 
corresponent a la pàgina web del servei de Biblioteques (Gestions en línia, apartat Adquisicions). També 
podeu consultar les Noves adquisicions des de la pàgina principal del web del Servei de Biblioteques. 
 
I també disposeu de:  
• Espais per a la lectura i consulta amb 1.093 places amb la bibliografia recomanada per al curs i obres 

de consulta i referència, i sales per a treballar en grup i estacions de treball  amb ordinador  amb 
connexió a Internet i paquet Office, que us facilitaran la realització dels treballs de curs. 

• Per poder ser més autònoms, disposeu d’una bústia de retorn de documents, situada a l’exterior de la 
Biblioteca i una màquina d’autoservei de préstec , situada a la planta 0. 

• 50 punts audiovisuals  en què podeu consultar i treballar  amb vídeos, CD, cassets, DVD i 
microformes, i veure la TV per satèl·lit. 

• Ordinadors a totes les plantes connectats a una àmplia biblioteca digital  formada per bases de dades, 
sumaris electrònics, revistes, llibres digitals, tesis doctorals, CD-ROM i altres recursos digitals i 
connexió  gratuïta a  Internet. La biblioteca disposa en tots dos edificis de cobertura WiFi. 

• Accés des de fora del campus:  el servei ARE permet als usuaris de la UAB treballar des d’ordinadors 
de fora del campus amb recursos del Servei de Biblioteques des de l’opció Accés des de casa 
<www.uab.cat/biblioteques>. 

• Màquines d’autoservei  per a fotocopiar, escanejar i imprimir. 
 
Per a més informació, consulteu  la Carta de serveis i el Reglament del Servei de Biblioteques a: 
<www.uab.cat/biblioteques/normatives>. 
 

Per no perdre’s 

La Biblioteca té dos edificis:   
 
Biblioteca (Edifici L):  on trobareu els llibres, vídeos, CD, DVD, cassets, microformes i CD-ROM 
• Planta 0. Servei de Préstec, màquina d’autopréstec i bústia de retorn, consignes i minibar. 
• Planta 1. Llibres sobre filosofia, psicologia, religió, educació, ciències, ciències socials,  antropologia, 

geografia, arqueologia i història. 
• Planta 2. Llibres sobre art, fotografia, jocs, esports, lingüística, llengua, literatura, llibres de text 

d’educació primària i una secció infantil. 
• Planta 3. Llibres sobre música, teatre, cinema i partitures, Secció Asiàtica, secció especialitzada en 

diccionaris de llengua i temàtics, secció d’autoaprenentatge de llengües, Mediateca i Cartoteca General 
de la UAB  

 
Sala de Revistes (Edifici B):  on trobareu les revistes 
• Planta 0. Revistes de filosofia, art, antropologia, geografia, història, educació, esports, ciències, música, 

filologia, etc. i Secció de reserva, que conté un fons tancat de revistes publicades abans del 1950. 
• Planta 1. Revistes de religió, ciències socials, literatura infantil, filologia, psicologia, filosofia,  estudis 

clàssics, etc. 
 
 

Biblioteca d’Humanitats 
www.uab.cat/biblioteques/humanitats  

Edició: setembre 2014 
Versió digital de la guia: https://ddd.uab.cat/record/30088   


