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ADREÇA I TELÈFON  

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

HORARI:  
Període lectiu. Obertura al públic: de dilluns a 
divendres de les 8 a les 21 h. Préstec: de les 8.30 a 
les 20.30 h. Pels horaris de Nadal, Setmana Santa, 
juliol i agost consulteu la pàgina web d’Horaris 
 

 @BHumanitatsUAB  

  @bibliotequesUAB 

  biblioteques_uab 

  Canal YouTube Biblioteques UAB 

Pregunt@ 

  619681146 

   http://www.uab.cat/biblioteques 
 

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 per més de 490.000 llibres, partitures, CD-ROM, vídeos o 
DVD, CD, equips, mapes i/o fotografies aèries i títols de revista. 
 

ESPAIS: La Biblioteca té dos edificis:  
 
Biblioteca (Edifici L): on trobareu els llibres, documents 
audiovisuals i mapes 
 
 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, 
llibres sobre esports. Secció Asiàtica, secció especialitzada en 
diccionaris de llengua i temàtics i en 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. 

                
     Edifici L                                       Edifici B 

 
SERVEIS QUE US OFERIM: Els serveis que ofereixen les Biblioteques de la UAB als seus usuaris 

estan descrits a la Carta de Serveis. 
 

Atenció a les consultes i dubtes: 

Atenem les vostres consultes de manera presencial o virtual a través del servei 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. També 
atenem les vostres consultes  a traves del WhatsApp: 619681146  

 
 

http://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/horaris-1345708846392.html
https://twitter.com/BHumanitatsUAB
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg
http://www.bib.uab.es/referencia/formsrvuab_en.htm
http://www.uab.cat/biblioteques
https://ddd.uab.cat/record/165794
http://www.bib.uab.es/referencia/formsrvuab.htm
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Cercador de les Biblioteques  
És el punt d’accés a tots els materials que les biblioteques posem al vostre abast: llibres, revistes, DVDs, 
CDs, revistes  digitals, llibres digitals, bases de dades... www.uab.cat/biblioteques. Podeu consultar la 
bibliografia recomanada cercant pel nom de l’assignatura, codi o professor que la imparteix.  

 
Préstec: Per utilitzar aquest servei cal presentar el carnet d’identificació de la UAB. 
Els alumnes de grau us podeu endur fins a 8 documents durant 7 o 14 dies i els de 
Postgrau fins 16 documentsts, renovables 6 vegades si no els han reservat altres 
usuaris. Podeu reservar qualsevol document de la UAB i triar a quina biblioteca el 
voleu recollir.. Així com podeu retornar els llibres en qualsevol biblioteca de la UAB. 
Amb el carnet de la UAB, podeu treure en préstec documents que es troben a 
biblioteques d’altres universitats públiques catalanes (UB, UPC, UPF, UdG, UdL, 
URV, UOC, URL, UVIC, Tecnocampus i BC) a través del PUC (Préstec de llibres 
entre biblioteques del CSUC) puc.cbuc.cat  
A l’apartat El meu compte  del cercador podeu consultar i renovar els vostres 
préstecs, fer reserves, etc.  

 
 

 
 
 

Cursos de formació: oferim diversos cursos per donar a conèixer els recursos de la biblioteca: Coneix la 
teva biblioteca; Cerca i gestió de l’ Informació en una matèria determinada; Mendeley Institucional, entre 
d’altres. 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. Consulteu les novetats bibliogràfiques a: 
http://www.bib.uab.cat/novesadquisicions/index.php . 
 

I també disposeu de:  
 Espais per a la lectura i consulta de 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. 

 Sala de treball amb pantalla i connexió via portàtil per poder assajar les vostres presentacions. 

 Préstec d’ordinadors portàtils: prestables per un període de 4 hores (renovable una vegada per 2 
hores) per utilitzar dins de la Biblioteca.  

 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. 

 Punts per visionar audiovisuals  

 Ordinadors a totes les plantes connectats a una àmplia biblioteca digital formada per bases de dades, 
sumaris electrònics, revistes, llibres digitals, tesis doctorals, 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 amb el servei ARE que permet accedir des de fora de la UAB als 
recursos electrònics subscrits. Per utilitzar-lo cal ser membre de la comunitat universitària: 
http://www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-1345727672556.html  

 Màquines d’autoservei per a fotocopiar, escanejar i imprimir. 
 
Exposeu els vostres suggeriments, queixes i felicitacions sobre els serveis i recursos de la Biblioteca 
mitjançant Opina UAB. 
 
Per a més informació: Reglament del Servei de Biblioteques: https://ddd.uab.cat/record/113364  

 
 
 

Edició: setembre  2018 
Versió digital de la guia: https://ddd.uab.cat/record/30088   

http://www.uab.cat/biblioteques/
file://///sicl1v03/sb_human$/PUBLIC/PLANTILLES%20DOCUMENTS_GUIES_RETOLS%20i%20LOGOS/GUIES%20CURS%202014-15/GUIES%20CURS%202015-2016/puc.cbuc.cat
http://www.uab.cat/biblioteques/cursos/
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