
Espais
expositius de la 
Biblioteca de 
Ciència i 
Tecnologia



Benvingudes!• Us oferim els nostres espais

expositius i donem suport

per plantejar i muntar

iniciatives de promoció

(docents, de mecenatge, etc.).

• Comptem amb una ubicació

privilegiada dins l'Edifici C de la 

UAB (Facultat de Ciències i 

Facultat de Biociències). 



Espais expositius que
us  oferim:

1- Vitrina horitzontal

2- Aparador vertical

3- Espai BCT (zona 

del vestíbul)

4- Sala General



Plànol 1a planta de la Biblioteca



Situada a la façana dreta de la BCT. 

Elements disponibles: endolls a la part esquerra, suro a les parets i 

una guia per penjar.

Mides: 6,05m de llarg x 1,08m d'alt. Fondària: 1,19m (esquerra), 

0,75m (part central), 0,29m (dreta).

1- Vitrina horitzontal



'Open Science' (octubre 2020)

'Càtedra amb nom de Dona’ (febrer 2020)
'Dia Internacional de les  Matemàtiques' (març 2020)



2- Aparador
vertical

Situat a la façana

esquerra de la 

BCT. Elements 

disponibles: 

endolls. 

Mides: 2,30m 

d’ample x 2,90m 

d’alt i 3,48m fons



“Els fonsde la BCT‘ (abril2022) '50 anysFacultat de Ciències' (abril2021)



3- Espai BCT

Ampli, lluminós i versàtil. 

Ideal per a muntatges que 

convidin a recórrer

l'exposició. 

Elements disponibles: 

endolls, pissarra, 

pantallaTV i guies per 

penjar .



Espai BCT
'Presentaciódels treballsde finals 

d’assignatura(juny2022)



'Editarla Ciència: Lynx Edicions' (novembre2021)‘Errata Naturae’  (abril2022)



4- Sala 
General

Paret situada sota la lluerna de la Sala General. 

Elements disponibles: guia per penjar.

Mides: 15 m de llarg x 1,85 m  d'alt.



'Illustraciencia5' (octubre 2017) 'La 2CV Citroën, 65è aniversari' (novembre 2013) 



Serveis que us oferim:

• Disseny del concepte

expositiu (retolació, imatge, 

attrezzo). -Opcional-

• Suport en el muntatge i 

desmuntatge.

• Promoció de l'exposició.



Promoció de l'Exposició

WebCartelleria DDD

Xarxes

• Cartell oficial 

promocional
• Punt de llibre

recordatori

• Opluscle informatiu 

(opcional)

• Notícia al web  del 

Servei de 

Biblioteques

• Notícia al web de 

la UAB (opcional)

• Pàgina web 

pròpia (opcional)  

• Registre i 

conservació gràfica 

i/o documental de 

cada exposició

Pantalles TV

Butlletí BCT

• De les Facultats i 

l’Escola 

• De la BCT  (Espai 

BCT  i porta 

principal)

Anunci al butlletí 

enviat per mailing al 

PDI de la UAB

@Bctuab

@biblioteques_uab



Dades de 
contacte

Comissària d’exposicions
Montserrat Monge

montse.monge@uab.cat

bib.ciencia.tecnologia@uab.cat

bctot.pdi@gmail.com

93 581 22 83
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