
Coneix la Biblioteca d’Humanitats
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• 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, filologia, estudis en Àsia oriental, filosofia,
geografia, història, història i ciència de la música, literatura,
psicologia, traducció i interpretació està constituït per 472.896
llibres, 1.722 partitures, 1.680 CD-ROM, 7.175 vídeos o DVD,
5.019 CD, 378 equips, 19.879 obres en microfilm i microfitxa i
6.259 títols de revista.

• La Biblioteca té dos edificis:
– Biblioteca (Edifici L): on trobareu els llibres, vídeos, CD, DVD, cassets, 

microformes i CD-ROM

– Sala de Revistes (Edifici B): on trobareu les revistes



Horari

De dilluns a divendres de: 

• 8 a 21 h.

Servei de préstec: 

• de 8,30 a 20,30 h.



44
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http://www.uab.cat/biblioteques
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http://www.uab.cat/biblioteques
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Web del Servei de Biblioteques
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http://www.uab.cat/biblioteques/

http://www.uab.cat/biblioteques/
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Espais de treball
• A la Biblioteca d’Humanitats

disposeu d'espais per a treballar

individualment o en grup i sales

de formació. També tenim

espais de treball adaptats per a

usuaris amb necessitats

especials.

• Es poden reservar algunes

sales de treball en grup des del

Catàleg de les biblioteques de

la UAB mitjançant 'El meu

compte'.

• L'ús d'aquests espais és

exclusiu per als membres de la

comunitat universitària UAB.

http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1345646944610&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUABLevel2
https://cataleg.uab.cat/patroninfo*cat~S1
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Disposeu de: 
• 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  l’àmplia biblioteca 

digital de la UAB
• La biblioteca disposa en tots dos edificis de cobertura WiFi.
• El servei ARE: Accés des de fora del campus
• Màquines d’autoservei per a fotocopiar, escanejar i imprimir.
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Atenció a les consultes i dubtes

• Atenem les consultes de manera 
presencial o virtual a través del 
servei Pregunt@.

• Pregunt@, servei a través del 
qual es poden realitzar consultes 
sobre totes aquelles qüestions 
relacionades amb les 
biblioteques UAB i/o sobre el 
seus recursos d'informació. Cal 
omplir el  formulari que es troba 
a totes les pagines web del SdB.

• Servei d’informació a traves del  
WhatsApp: 34 619 68 11 46

http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta
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Consulteu els recursos que us oferim
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El Catàleg del Servei de Biblioteques de la UAB 
permet localitzar els documents que es troben a les biblioteques 

de la UAB en qualsevol format.

Podem fer cerques per paraula clau, títol, autor i matèria, entre d’altres, i recuperar 
aquells documents que ens interessen amb la seva informació bibliogràfica, 

localització (a quina biblioteca es troba), estat i tipus de préstec i, en el cas dels 
recursos electrònics trobareu l’enllaç al recurs.
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El Catàleg UAB: http://cataleg.uab.cat

http://cataleg.uab.cat/
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Podem cercar al Catàleg per:
Paraula clau Títol Autor        Matèria
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Cerca avançada
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Llenguatge natural o controlat

Llenguatge lliure o natural: Termes que utilitzem quan parlem 

• Avantatge: facilita molt la cerca 

• Inconvenient: pot passar que obtinguem massa informació no pertinent. O que no 

recuperem informació pertinent

Si fem la nostra cerca utilitzant el llenguatge natural, haurem de tenir en compte: 

• Fer servir sinònims i paraules alternatives 

• Fer la cerca en diversos idiomes

• Fer servir el nivell d’especialització adequat

• Singulars i plurals - Sigles i noms desenvolupats 

Llenguatge controlat: Conjunt de paraules que un grup d'experts tria i recull en una 

llista per anomenar determinades matèries. 

És el llenguatge convencional que utilitzen els catàlegs, les bases de dades, etc. per 

organitzar els documents que contenen. 

• Avantatge: Permet obtenir resultats més precisos

• Inconvenient: Cal familiaritzar-se amb les seves peculiaritats per poder-lo aprofitar

al màxim

• Exemples: arbre de matèries (tesaurus) 
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• Si cerquem per matèria cal que ho fem en 
català i utilitzem el thesaurus  de llenguatge 
controlat: Subject headings 

• Si cerquem per paraula clau utilitzarem el 
llenguatge lliure

Buscar per matèria o per paraula 
clau
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Ajuda

Si teniu dubtes consulteu l’Ajuda on trobareu 
guies i consells per realitzar les cerques.
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Com cercar la Bibliografia de curs
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Demanar fons del dipòsit
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A les biblioteques UAB trobareu molts diccionaris especialitzats i de
llengua. Per tal de localitzar-los cerqueu al catàleg per matèria,
posant primer el nom de la matèria o llengua seguit de la paraula
diccionaris. Per exemple:

• Anglès -Diccionaris

• Informatica – Diccionaris

Podeu cercar també diccionaris poliglotes, seguint la mateixa
metodologia de cerca, però sobreposant la paraula diccionaris
poliglots. Com per exemple: Alemany – diccionaris poliglots

Per localitzar diccionaris electrònics feu servir la cerca avançada.
Indiqueu com a matèria “diccionaris electrònics” i combineu-la amb
altres paraules clau que siguin del vostre interès. Si cerquem
“anglès” com a paraula clau obtindrem aquest resultat.

Cercar diccionaris

http://cataleg.uab.cat/
http://cataleg.uab.cat/search*cat/d?Angl%C3%A8s -Diccionaris
http://cataleg.uab.cat/search*cat/d?SEARCH=(Informatica - Diccionaris)
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=d&searcharg=Alemany+-+diccionaris+poliglots&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=dAlemany+-+diccionaris+electr{u00F2}nics
http://cataleg.uab.cat/search*cat/X?SEARCH=d:(angles )+and+d:(diccionaris electronics)&SORT=D
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Trobador +

• Trobador+ és una interfície que us permet cercar i trobar de
forma ràpida articles de revista i altres documents digitals cercant
en una única base de dades central. Podeu accedir al text
complet si aquest és disponible. També podeu fer la cerca
directament a un grup de recursos electrònics seleccionats
segons l’àmbit temàtic.

• Accés:
– Hi podeu accedir des de la web del SdB. Per tal de gaudir de tots els

recursos, eines i serveis disponibles, cal que us identifiqueu amb el vostre
NiU i paraula de pas.

– Podeu accedir a tots els recursos digitals des del ordinadors d'accés
públic que trobareu a totes les biblioteques UAB.

http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=34CBUC_UAB_V1
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Cal iniciar una sessió com a usuari registrat. Així podeu:
Guardar els resultats de les vostres cerques.
Guardar consultes.
Configurar i actualitzar alertes.
Subscriure-us a RSS.
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Eines de suport

Eines de navegació

Eines de cerca

Eines de 

personalització
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Cerca simple
• Escriviu el terme o termes de consulta a la finestra de text i executeu la cerca amb 

el botó Cercar.

• Podeu combinar dos termes mitjançant operadors booleans (AND, OR, NOT), en 
majúscules. Per defecte, entre dos o més termes s'aplica l'operador AND (intersecció). 
Utilitzeu OR per buscar una de les paraules que heu escrit i NOT per excloure documents 
que continguin la paraula escrita. Podeu accedir a més opcions de cerca utilitzant la 
cerca avançada.

• Utilitzeu les "cometes" per cercar expressions literals.

• Utilitzeu * si només escriviu l'arrel de la paraula (ex/ cultur* = culture, cultura, cultural) o 
? si voleu substituir una lletra (ex/ wom?n = woman, women).
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Servei de Préstec

• Podeu treure 8 documents durant 14 
dies i renovar-los fins a 6 vegades, si cap 
altre usuari l’ha demanat.

• Els documents es poden treure de 
qualsevol biblioteca de la UAB passant 
pel seu taulell de préstec o per la 
màquina d’autopréstec.

• Els documents de les Biblioteques de la 
UAB es poden recollir i tornar a 
qualsevol de les Biblioteques excepte els 
documents de cap de setmana que cal 
fer-ho a la mateixa biblioteca dipositària.

• 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.
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Com puc saber si me’l puc endur?
Quan es consulta el catàleg aquest indica en quina biblioteca hi ha el 
document que es vol treure en préstec i la seva disponibilitat:

• Disponible: el document es pot

treure en préstec.

• Consulta sala i No es presta: el

document no pot sortir en

préstec.

• Consulta sala i Cap de

setmana: el document es presta

de divendres a dilluns.

• Venç el dd.mm.aa: el document

està en préstec i el termini

finalitza en la data que indica la

pantalla.

• Reservat: el document està

reservat per un o més usuaris.

http://cataleg.uab.cat/
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El meu compte

Pàgina web del Servei de Biblioteques: http://www.uab.cat/biblioteques

31

http://www.uab.cat/biblioteques
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Per obtenir el NIU i paraula de pas. Un cop el tingueu 

introduïu el vostre NIU i la paraula de pas  i premeu 

ENVIAR. 32
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Consultar i renovar els préstecs
Aquí es veu la vostra activitat : documents en 

préstec, reservats, llistes ...
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Consultar i renovar els préstecs (II)

Marqueu l’exemplar que 
voleu renovar

Premeu “Renovar exemplars 
seleccionats”
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Consultar i renovar els préstecs (III)

La renovació serà possible si:

No heu excedit el nombre màxim de 6 renovacions.

Un altre usuari no l’ha reservat.

No esteu bloquejats.
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Reservar documents

Podeu reservar documents, 

PRESTATS O DISPONIBLES, 

i recollir-los a la vostra Biblioteca de referència 

O A QUALSEVOL de les Biblioteques UAB.
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Reservar documents (II)

Busquem un document al Catàleg.
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Reservar documents (III)

Premeu “Reservar”
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Reservar documents (IV)

Trieu el lloc de recollida del document

Trieu l’exemplar
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Reservar documents (VI)

Us recorda el lloc de recollida del document i que rebrem un avís al correu 
electrònic UAB quan estigui disponible.
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Cancel.lar reserves

Seleccioneu la reserva que voleu cancel·lar i premeu “Cancel·lar seleccionats”
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Cancel.lar reserves (II)

Premeu “SI” per confirmar la cancel·lació

42



43

Altres funcions en El meu compte: 
• Activar l’historial de préstecs.

• Exportar l’historial de préstecs.

• Cerques preferides.

• Rebre per correu-e  les novetats de les meves cerques preferides.

• Crear i guardar  llistes.

A l'apartat ajuda: 

43
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PUC: Préstec consorciat

• El PUC és un servei de préstec consorciat gratuït que permet als usuaris de

les biblioteques membres de la Comissió de Biblioteques Universitàries

de Catalunya (CBUC) sol·licitar i tenir en préstec documents d’una altra

biblioteca del CBUC. Concretament:

• Universitat de Barcelona
• Universitat Autònoma de Barcelona
• Universitat Politècnica de Catalunya
• Universitat Pompeu Fabra
• Universitat de Girona
• Universitat de Lleida
• Universitat Rovira i Virgili
• Universitat Oberta de Catalunya
• Universitat Ramon Llull
• Universitat de Vic
• Biblioteca de Catalunya
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Com es sol·liciten els documents

 Remotament via web a través del Catàleg Col·lectiu de
les Universitats de Catalunya (CCUC).

Us heu d’identificar amb les vostres dades: carnet i
contrasenya

Heu d’indicar a quina biblioteca de la UAB voleu
recollir el document.

Rebreu un correu electrònic informant-vos que teniu
el document reservat durant quatre dies.

 Presencialmenta les biblioteques de les altres
universitats participants on es troben dipositats els
documents acreditant-vos amb el carnet UAB.
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Tema de cerca

Format del 
document

Filtres
Demanar el document per 
préstec
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• No podreu sol·licitar via web documents quan 
a la UAB n’hi hagi exemplars disponibles. 

• Els exclosos de préstec i la bibliografia de curs 
queden exclosos d’aquest servei

• La no devolució d’un document dins de 
termini bloqueja el préstec a les altres 
universitats. 

A tenir en compte:
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Com estar al dia
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Consultant els recursos que us oferim
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Amb els cursos de les Biblioteques
Voleu saber, com trobar recursos electrònics al Trobador+, quines són les 

fonts d’informació  en una matèria determinada, com consultar x base de 
dades ... http://www.uab.cat/biblioteques/formacio/ o a l’apartat 

“Cursos” de la web.

http://www.uab.cat/biblioteques/formacio/
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Cursos a la carta

Es poden sol·licitar:
• Sessions sobre temes programats

per les biblioteques però en dates i
hores diferents a les que oferim.

• Sessions sobre temes no
contemplats en la programació de
les biblioteques, relacionades amb
una eina, servei o recurs
d'informació.

• Per a impartir una sessió a la carta es requereix un mínim de 3 persones. Per 
a un nombre inferior d'usuaris contacteu amb la biblioteca.

• S'ha de sol·licitar la sessió almenys amb una setmana d'antelació.
• Les sessions de formació s’imparteixen en les biblioteques o en aules de la 

universitat.



54

Consultant …
blogs, Twitter, Facebook... 
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Consultant …

BibliotecaHumanitatsUAB

@BHumanitatsUAB

http://www.facebook.com/BibliotecaHumanitatsUAB
https://twitter.com/BHumanitatsUAB
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Consultant …

Les noves adquisicions
http://websb.uab.cat/novesadquisicions/index.php

Premsa digital
http://www.bib.uab.es/premsa/

http://websb.uab.cat/novesadquisicions/index.php
http://www.bib.uab.es/premsa/
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Amb les alertes a Bases de dades, revistes, 
Trobador+, Dipòsits digitals, Google academic…
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I des del vostre dispositiu mòbil podeu 
consultar recursos-e:
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Accés des de casa

ARE: Accés als Recursos Electrònics

• Per a consultar els recursos electrònics
subscrits per la Universitat des de fora del 
campus, cal que us identifiqueu amb les claus 
d'usuari de la UAB: ARE: 
https://login.are.uab.cat/login
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https://login.are.uab.cat/login
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Per a consultes i suggeriments,
contacteu amb les biblioteques

http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta

Gràcies per la 
vostra atenció

http://www.uab.cat/bib/pregunta

