
 

 

Consulta i horaris 

Accés lliure. La consulta del fons de la biblioteca és de lliure accés, excepte la 
documentació ubicada en el dipòsit, que cal demanar a través del Cercador  
SdB (www.uab.cat/biblioteques) i que es va a buscar cada hora. 
 
Els horaris són: 
 
Biblioteca de Ciències Socials (plantes 0, –1, –2 i –3): 
Consulta: de dilluns a divendres de 8.30 a 21 h  
Préstec: de dilluns a divendres de 9 a 21 h 
 
Sala d’Estudi UAB (plantes –2 i –3): 
Oberta nits, festius i caps de setmana. Per accedir-hi cal presentar el carnet 
vigent de la UAB. 
 

Equipaments i altres serveis 

Fotocopiadores/impressores/escàners: a les plantes -1 i -2 hi ha 
fotocopiadores/ impressores/escàners d’autoservei. 
Xarxa sense fils (WiFi): podeu connectar els vostres ordinadors portàtils a la 
xarxa de la UAB des de qualsevol planta de la biblioteca. 
Accés des de fora del campus: el servei ARE (Accés als Recursos 
Electrònics) permet als usuaris UAB consultar des de casa tots els recursos 
electrònics del Servei de Biblioteques (www.uab.cat/biblioteques/are) 
Suggeriments, queixes i felicitacions a través de OPINA (opina.uab.cat) 
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La Biblioteca de Ciències Socials dóna servei a les facultats d'Economia i 
Empresa, Dret, Polítiques i Sociologia i les escoles de Turisme i Direcció 
Hotelera i la de Prevenció i Seguretat Integral. El seu fons especialitzat consta 
de més de 232.000 monografies i 9.000 títols de publicacions periòdiques en 
paper, a més de l’accés a tota la col·lecció digital UAB (més de 52.000 llibres-
e i més de 27.000 revistes-e).  
 

Serveis 

Informació: adreceu-vos als taulells, on us ajudaran a trobar la informació que 
necessiteu i a localitzar-la. Consulteu el Cercador (www.uab.cat/biblioteques)  
per conèixer el fons de les biblioteques i des d’on també podeu accedir a la 
bibliografia de curs. A més, podeu utilitzar el Servei d’Informació virtual de les 
Biblioteques UAB: 
 

Pregunt@ - Podeu accedir-hi des de la pàgina web del SdB o 
directament a www.uab.cat/biblioteques/pregunta. 

619681146 

Préstec UAB i PUC (Préstec de llibres entre biblioteques del CSUC): podeu 
veure tota la informació a les guies del Servei de Préstec i Préstec Consorciat 
(PUC) consultables al DDD (ddd.uab.cat).  

Dins l'apartat www.uab.cat/biblioteques podeu consultar i 
renovar els vostres préstecs, reservar, etc. 
 

Tipus d’usuari: estudiants 
Núm. 
doc. 

Núm. 
renov. 

Temps (dies 
préstec) 

Temps (bibliog. 
bàsica) 

Grau  
UAB 8 6 14 7 

PUC 4 4 10 no es presta 

Postgrau, màsters i 
doctorands 

UAB 16 6 28 7 

PUC 8 4 20 no es presta 

 
Préstec interbibliotecari: podeu utilitzar aquest servei per sol·licitar 
fotocòpies a centres externs UAB i préstec de monografies d'institucions no 
membres del CSUC (per pagament). Més informació a: 
www.uab.cat/biblioteques/prestec-interbibliotecari  
 
Cursos de formació: oferim diversos cursos per conèixer els recursos de la 
biblioteca i com aprofitar-los: Vine a conèixer la teva biblioteca; Recursos 

digitals en dret, economia, política i sociologia; Mendeley, ... Consulteu tots els 
cursos i horaris a www.uab.cat/biblioteques/cursos.  
 
Adquisicions: podeu suggerir material que creieu interessant per a la 
biblioteca omplint el formulari que trobareu a la pàgina web del SdB (Els 
nostres fons, Adquisicions, apartat Compra de documents). 

Xarxes socials: @bcsUAB bibliotequesUAB biblioteques_uab 

bibliotequesUAB 
 
Consulteu la Carta de Serveis (web SdB, apartat Què oferim) i el Reglament 
(apartat Coneix les biblioteques> Normatives i condicions d’ús) per conèixer 
serveis i normes que regulen les biblioteques de la UAB. 

 

Per a no perdre’s… Espais de la biblioteca 

    Ciències Socials (planta 0) 
Sala de silenci: llibres especialitzats, obres de referència i audiovisuals 
Sala de revistes: les trobareu ordenades alfabèticament pel títol. 
Fons d'estadístiques: trobareu monografies, publicacions periòdiques i bases 
de dades amb informació estadística nacional i internacional, així com 
memòries anuals d’empreses, bancs i caixes d’estalvi.  
Biblioteca Carandell: col·lecció especialitzada en història econòmica dels 
segles XIX i XX.  
Serveis: informació i préstec, bústia de devolucions, biblioteca digital, Internet, 
ofimàtica, cabines per a investigadors, cabines per a persones amb 
discapacitat i/o necessitats educatives específiques. 

    Ciències Socials (planta -1) 
1 sala oberta per treballar en grups, 3 sales per a grups reduïts, 1 sala 
d’ordinadors i fotocopiadores/impressores/escàners d’autoservei. 

    Ciències Socials (planta -2) 
Sala de monografies (bibliografia bàsica): amb manuals, obres de 
referència i formularis.  
Serveis: informació i préstec, bústia de devolucions, biblioteca digital, Internet, 
ofimàtica, sales de treball en grup, taules individuals d’estudi, 
fotocopiadores/impressores/escàners d’autoservei. 

    Ciències Socials (planta -3) 
Sala d’estudi, taules individuals d’estudi 
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