
 

 

 

Sala de revistes d’Humanitats: guia general 

Presentació 

 

 

La Sala de Revistes és una secció de la Biblioteca 
d’Humanitats, situada a l’edifici B. Disposa d’un fons de més 
de 6.000 títols de revistes de lliure accés, ordenades per 
grans àrees de coneixement i distribuïdes entre les dues 
plantes de la Sala seguint un ordre correlatiu de numeració. 
 
Disposa també d’una secció de reserva amb originals 
anterior a 1950 i material de formats especials. 
 
Les revistes estan excloses de préstec. 

 

Usuaris 

 
Poden accedir a la Sala de Revistes i als seus serveis tots els membres de la comunitats universitària i 
de les institucions vinculades a la UAB. 
 

De què disposa l’usuari 

 

 
 
 
La Sala té una capacitat per a 339 usuaris i aquests disposen de: 
 

 Accés al fons documental en suport paper  
 13 estacions de treball amb accés al catàleg de les Biblioteques de la UAB, a la Biblioteca 

Digital de la UAB, a Internet i al paquet Office  
 3 fotocopiadores d’autoservei, de les quals dues funcionen també com a impressores i escàner 
 9 sales de treball en grup 
 46 endolls per a connectar ordinadors portàtils 
 Accés a la xarxa Wi-Fi de la UAB 
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Horari 

 
 Període lectiu: 

De dilluns a divendres de 8’30 h a 21 h 
 

 

 

Adreça i telèfon 

 
 Universitat Autònoma de Barcelona 
 Biblioteca d’Humanitats. Edifici B 
 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
 Tel. 93 581 13 44 
 Fax 93 581 29 00   

www.uab.cat/biblioteques/humanitats 
 
Si voleu aprofundir en algun aspecte o conèixer els recursos documentals que us ofereix la Biblioteca, 
consulteu l’oferta de cursos de formació d’usuaris. Apunteu-vos!: www.uab.cat/biblioteques/cursos 

 
Si teniu dubtes sobre la Biblioteca, el seu funcionament i la recerca bibliogràfica, adreceu-vos al 
personal del taulell d’informació, També podeu fer-nos arribar les vostres consultes a “Pregunt@: Servei 
d’Informació de les Biblioteques UAB” a través del formulari: www.uab.cat/biblioteques/pregunta 

 

Els vostres suggeriments i queixes 

Els podeu fer arribar per via electrònica a: www.uab.cat/seuelectronica  
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