Consulta i horaris
Accés lliure de dilluns a divendres de 10 a 20.30 h
Horari d'estiu (juliol): de 10 a 19.30 h
Tancat per vacances: Setmana Santa, Agost i Nadal
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Centre de Documentació Europea

El Centre de Documentació Europea (CDE), que va néixer l’any 1985, és fruit
d’un conveni entre la UAB i la Comissió Europea. Forma part del Servei de
Biblioteques, com a extensió de la Biblioteca de Ciències Socials.
El seu objectiu és donar a conèixer les polítiques de la UE i potenciar l’estudi i
la recerca sobre la integració europea a la universitat. A més, forma part de la
Xarxa d’Informació Europe Direct, que és el servei d’informació al ciutadà de la
Comissió Europea.

Webs temàtiques




Tauler d’Anuncis. Beques, ofertes laborals, finançament, premis,...
blogs.uab.cat/cdeanuncis
Derecho de la UE: Información y recursos
pagines.uab.cat/application_eu_law/
Països de la UE pagines.uab.cat/euroviatges/

Recopilacions de webs
Serveis generals



Préstec
Sala de lectura i ordinadors amb connexió a Internet.

Serveis específics




Atenció personalitzada de consultes sobre matèries relacionades amb
la Unió Europea. S’atenen consultes per correu electrònic o visitant el
Centre. També es pot concertar cita.
Fullets de divulgació gratuïts relacionats amb la UE.
Consulta de les publicacions oficials de la UE i tramitació de peticions
a les institucions europees per accedir a la documentació oficial no
disponible en el propi CDE.

Activitats de difusió


Dia d’Europa a la UAB. Estands i jocs durant el mes de maig.

Publicacions





Notícies UE - Butlletí del CDE. Quinzenal. Notícies, bibliografia,
legislació, estadístiques, vídeos,... blogs.uab.cat/cdeuabinfo
Sumaris de revistes d’àmbit europeu. Mensual. Recull d’exemplars
de publicacions periòdiques. pagines.uab.cat/cde-sumaris
Quaderns de síntesi. Col·lecció al DDD. goo.gl/LjBt0L
La UE a través de les seves fonts. Material d’acompanyament de les
sessions de formació. Al DDD. goo.gl/xbmrU3



Delicious. delicious.com/stacks/cdeuab

Xarxes socials




Facebook www.facebook.com/cdeuab
Twitter twitter.com/CDocEuropea
Netvibes www.netvibes.com/cdeuab

Formació d’usuaris


Regularment s’imparteix la xerrada “La UE a través de les seves
fonts” a la Sala de Formació de la Biblioteca de Ciències Socials i
que té una durada de 2,5 h. Les inscripcions es fan al formulari:
www.bib.uab.cat/formacio/

