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Sala de Revistes d’Humanitats de la Biblioteca d’Humanitats 

Condicions d’ús 

 

La Sala de Revistes de la Biblioteca d’Humanitats està ubicada a l’edifici de la Facultat de Filosofia i Lletres 

però, com la resta de la Biblioteca, dona servei a les Facultats de Filosofia i Lletres, Ciències de l’Educació, 

Psicologia i Traducció i Interpretació. Comparteix espai amb el Digital Lab dels UAB Open Labs. 

El seu ús respon a finalitats acadèmiques en el marc de la docència reglada (grau, màsters i doctorats), la 

recerca (activitats puntuals organitzades per grups de recerca), la docència no reglada (formació del 

professorat i/o del PAS) i la transferència (activitats institucionals organitzades pels deganats i/o els 

departaments).  

Hi tenen cabuda activitats d’innovació docent, tallers, aprenentatge actiu, actes culturals, conferències, etc., 

adreçades a la comunitat universitària. Les activitats que s’hi duen a terme són de caràcter obert i volen 

fomentar la participació i col·laboració entre els membres de la comunitat universitària, i qualsevol usuari hi 

podrà participar quan així ho consideri. La Sala de Revistes és adient per acollir aquelles activitats que 

necessiten d'un equipament específic, com monitors, ordinadors portàtils o equipaments de vídeo i/o àudio. 

La Sala de Revistes, a diferència de la Biblioteca d’Humanitats, ha deixat de ser un espai de silenci on els seus 

elements estan disposats de forma estàtica. Sempre respectant els altres usos de la Sala i la resta d’usuaris, 

vol fomentar el treball col·laboratiu i noves dinàmiques d’innovació docent i de recerca. 

Per tant: 

- Podeu parlar, controlant el volum del soroll i procurant no destorbar el treball de la resta d’usuaris i 

respectant els usos com a biblioteca. 

- Podeu posar i treure taules en funció de les vostres necessitats. Podeu agrupar-ne dues o tres si 

necessiteu treballar en grup, o treure-les totes si us cal. Heu de deixar la sala en bones condicions 

per a ser utilitzada de nou. 

- Podeu entrar begudes a la sala, tenint cura de mantenir net l’espai. 

Els usuaris del la Sala de Revistes han de complir les condicions d’ús del Servei de Biblioteques. 

L’incompliment d’aquestes condicions pot comportar l’aplicació d’alguna de les mesures previstes en el 

Reglament del Servei de Biblioteques. 

https://ddd.uab.cat/record/113364
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CONSULTA DE LES REVISTES 

La consulta del fons bibliogràfic de la Sala de Revistes és d’autoservei i està exclòs de préstec. Recordeu deixar 

el material consultat en els carros habilitats a aquest efecte. 

ESPAIS 

Actualment, la sala de lectura principal de la Sala de Revistes s’articula en tres àrees diferenciades: 

- Una zona per fer presentacions i xerrades que inclou la grada, les butaques i els pufs, i un monitor. 

L’aforament aproximat és d’unes 30 persones. 

- Un segon espai de treball en grup, que compta amb taules plegables amb rodes i cadires, que es 

poden situar en la sala en funció de les necessitats dels usuaris. L’aforament aproximat és d’uns 80 

punts de lectura. 

- Unes taules per a la consulta del fons ubicades a la part posterior de la sala de lectura. L’aforament 

aproximat és d’uns 20 punts de lectura. 

Disposa de plafons fonoabsorvents per tal d’aïllar acústicament les diferents zones de la sala de lectura, i de 

pissarres per fer treballs en grup o donar suport a les presentacions. 

A banda d’aquest, la Sala de Revistes disposa d’altres espais amb diferents funcionalitats: 

- Zona d’exposicions. 

- Dues taules amb sis cadires per a lectura informal a la zona del vestíbul. 

- Balcó amb un sofà i dues butaques a la rampa. 

- 9 cabines de treball individual o en grup. 

- Sala de lectura de la planta superior. 

USOS 

Tot l’equipament de la Sala està a disposició dels usuaris. Seran els mateixos usuaris qui s’ocuparan de 

preparar i adequar l’espai en funció de l’activitat que hi vulguin desenvolupar, amb el suport del personal de 

la Sala quan sigui necessari. En el cas d’activitats que necessitin equipament audiovisual, els organitzadors 

hauran de contactar per al seu ús amb personal de suport especialitzat d’aquelles facultats que en disposin. 

Les activitats s’adequaran als horaris d’obertura i tancament de la Sala, tenint en compte els temps tant de 

preparació de l’espai (col·locació de taules, plafons fonoabsorvents, monitors, equip d’amplificació, etc.) i de 

la seva recollida un cop acabada l’activitat. 

RESERVA 

Les reserves per a ús docent s’han de fer amb antelació suficient a través del següent formulari: https://uab-

cat.libanswers.com/form?queue_id=2607  

https://uab-cat.libanswers.com/form?queue_id=2607
https://uab-cat.libanswers.com/form?queue_id=2607
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En cas de conflicte entre ús in situ (sense reserva prèvia) i ús reservat, es donarà prioritat a la reserva. 

En cas de necessitats específiques cal comunicar-ho en el moment de fer la sol·licitud. 

DIGITAL LAB 

La Sala de Revistes comparteix espai amb el Digital Lab, que forma part de l’estructura dels UAB Open Labs. 

El Digital Lab ofereix tecnologies que permeten la digitalització de qualsevol element físic i sonor (veu, 

objectes, imatges, documents, moviment, etc.). Conté maquinari i programari especialitzats per a la 

innovació docent, social i/o aplicada a qualsevol àrea de coneixement, com la realitat virtual, mixta o 

augmentada. Per més informació o per sol·licitar algun dels espais del Digital Labs, consulteu el seu web: 

https://www.uab.cat/web/espais/digital-lab-1345819749515.html. 

 

 

 

Document aprovat per la Comissió d’usuaris de la Biblioteca d’Humanitats, reunida el dia 7 de 

juliol de 2022 

https://www.uab.cat/web/espais/digital-lab-1345819749515.html

