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Coneix la Biblioteca de Comunicació i 
Hemeroteca General
Edició curs 2022-2023

Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, setembre 2022
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Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General

Edifici N, Plaça Cívica

Tel. 93 581 4004

Contacte

@bchgUAB

HORARI DURANT EL CURS:

De dilluns a divendres, de 8.30 a 21 h

https://www.bib.uab.cat/web/contacte/contactebchg.php
https://twitter.com/bchgUAB
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Les Biblioteques de la UAB

(Cliqueu damunt de 

la imatge per 

accedir al mapa 

interactiu)

https://www.instamaps.cat/instavisor/ce90c16fea98c5939637c4ece8f928f4/Biblioteques_UAB.html#11/41.4942/2.1554
https://www.instamaps.cat/instavisor/ce90c16fea98c5939637c4ece8f928f4/Biblioteques_UAB.html#11/41.4942/2.1554
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Web de les Biblioteques de la UAB
www.uab.cat/biblioteques

Horaris

Llista de 

biblioteques

Xarxes socials

Cursos

Bibliografia 

de curs

Què oferim

Cercador i El 

meu compte

Guies 

temàtiques

Reserva 

d’espais

Accés als 

recursos-e

http://www.uab.cat/biblioteques
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Pàgina web Primer cop a la biblioteca

Estudia i investiga > Primer cop a la biblioteca

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/primer-cop-a-la-biblioteca-1345708785653.html
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La col·lecció de la biblioteca

DOCUMENTS 

FÍSICS

DOCUMENTS 

ELECTRÒNICS

DDD

ddd.uab.cat

http://ddd.uab.cat/
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L’accés des de fora del campus
Accés als recursos electrònics des de fora de la UAB

Iniciant sessió a “El meu compte”, des del 

Cercador de les Biblioteques UAB

Descarregant i instal·lant al navegador 

l’extensió “Library Access”

https://www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-des-de-fora-de-la-uab-1345727672556.html
https://download.leanlibrary.com/uab
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El Cercador
www.uab.cat/biblioteques

http://www.uab.cat/biblioteques
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La bibliografia de curs

Localitzeu fàcilment els 

llibres o altres documents 

recomanats, buscant-los 

pel nom o el codi de 

l’assignatura
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Préstec

10
documents

21
dies 7

dies

Bibliografia de curs Bibliografia de curs

42
dies

fins a

RenovacionsDurada

fins a

126
dies

On es fa? Devolucions

Al taulell de préstec o 

a la bústia de retorn

Al taulell de préstec 

o a la màquina 

d’autopréstec

Presentant 

la targeta 

de la UAB
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Préstec
Quan us identifiqueu al Cercador, podeu:

Veure l’estat dels vostres préstecs i reserves 

Renovar els préstecs

Reservar documents i demanar documents d’accés 

restringit

Documents 

exclosos de préstec
Sancions

Avisos per correu 

electrònic

• Diaris i revistes

• Documents amb 

un gomet vermell 

al llom

1 dia de bloqueig per 

cada dia de retard 

en la devolució

• Arribada de reserva

• Recordatori de venciment

• Reclamació de devolució
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Altres préstecs

Préstec 

d’equipaments i 

espais de treball

Préstec Universitari Consorciat (PUC)

2110 126
documents

fins a

dies dies

Renovacions
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Guia temàtica Comunicació
www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio-1345711466640.html

http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio-1345711466640.html
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Contacte amb la biblioteca

@bchgUAB

93 581 40 04

619 68 11 46

Pregunt@ (servei d’informació)

Servei d’assessorament en línia

Blog de propietat intel·lectual i accés

obert (consultes sobre drets d’autor, etc.)

Opina UAB

(queixes, 

suggeriments i

felicitacions)

https://twitter.com/bchgUAB
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://opina.uab.cat/
https://opina.uab.cat/
https://www.uab.cat/biblioteques/pregunta
https://uab-cat.libanswers.com/form?queue_id=2603
https://blogs.uab.cat/dretsautor/
https://opina.uab.cat/
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Els espais de la biblioteca
Consergeria: 

préstec d’espais i 

equipament

Taulell de 

préstec

Entrada 

principal

Expositor de 

novetats
Exposicions

Planta baixa Màquina 

d’autopréstec



16

Els espais de la biblioteca

Planta 1

CEDOC. Centre Documental de la Comunicació

https://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/documentacio-politica-1345719247318.html
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Els espais de la biblioteca

• Sala de lectura

• Audiovisuals (DVD, CD)

• Revistes especialitzades en comunicació

• Premsa estrangera

• Secció de còmic

• Cabines per a dues persones

• COMTEC Centre

Planta 2
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Els espais de la biblioteca

Planta 2 – COMTEC Centre

https://www.uab.cat/web/que-oferim/comtec-centre-1345838665198.html
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Els espais de la biblioteca

• Sala de lectura

• Llibres

• Fullets

• Cabines individuals

Planta 3
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Els espais de la biblioteca

• Sala de lectura

• Diaris i revistes espanyols. Expositor de premsa

• Revistes locals i comarcals. Revistes publicades per la UAB

• Màquines d’autoservei per imprimir, fotocopiar i escanejar

• Cabines individuals

• Cabina d’ús prioritari per a usuaris amb necessitats especials

• Sala de consulta de microfilms i microfitxes

• Sortida cap a la Facultat de Ciències de la Comunicació

• Bústia de retorn de préstecs (a l’exterior de l’edifici)

Planta 4
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Els espais de la biblioteca

• 12 sales de treball en grup, algunes reservables

• Sala d’estudi gran

• Sala d’estudi petita (s’hi poden fer videoconferències)

• Sala de formació (accés lliure quan no hi ha cursos)

Planta -1
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Els espais de la biblioteca

Sala d’estudi gran

Planta -1
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Gràcies!

@biblioteques_UAB

Pregunt@

Biblioteques UAB

619681146

@bibliotequesUAB

https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/biblioteques-1345704371792.html
mailto:Pregunta@
https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://twitter.com/bibliotequesUAB

