BIBLIOTECA D’HUMANITATS: Guia general
Setembre 2009

La Biblioteca d’Humanitats dona dóna servei a les Facultats de Ciències de l’Educació, la Facultat de
Filosofia i Lletres, la Facultat de Psicologia i la Facultat de Traducció i Interpretació
El seu fons està constituït per 470.448 llibres, 1.907 Cd-Roms, 8.351 vídeos o DVD, 4.417 Cds, 3.805 obres
en microfilm i microfitxa i 6.012 títols de revista

Horari
De dilluns a divendres de 8:30 a 21 hores. Per horaris especials consulteu la web del Servei de
Biblioteques: www.uab.cat/bib

Què hi trobareu?
•

Espais per la lectura i consulta amb 1.093 places amb la bibliografia recomanada per al curs i obres de
consulta i referència

•

Sales per 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 equipada amb canó de projecció i ordinadors per assajar les vostres presentacions de classe

•

Documents per endur-vos a casa llibres, vídeos, DVD,discos compactes. Per poder fer ús del servei
de préstec porteu el vostre carnet d’estudiant. Recordeu!!!. cap material no pot sortir de la biblioteca
sense passar pel servei de préstec!

•

50 punts audiovisuals on podeu consultar, visionar i treballar amb els documents audiovisuals i
microformes

•

Un munt d’ordinadors en totes les plantes connectats a una àmplia biblioteca digital on teniu accés a
bases de dades, a sumaris electrònics, a revistes, llibres digitals, tesis doctorals, i altres
recursos digitals

•

Connexió gratuïta a Internet. La biblioteca disposa en tots dos edificis de cobertura wifi perquè pugueu
connectar el vostre portàtil a Internet, de manera gratuïta

•

Màquines d’autoservei per fotocopiar, imprimir i escanejar

Per a més informació: Consulteu
a:www.uab.cat/bib

la Carta de Serveis i el Reglament del Servei de Biblioteques

Vols trobar un llibre, una revista, una pel·lícula…?
Cerqueu el document desitjat al Catàleg de les biblioteques de la UAB: www.uab.cat/bib/cataleg . Fitxeu-vos
en la localització i el topogràfic per poder trobar el document.
Mireu els plànols i els cartells de les diferents plantes i els rètols de les prestatgeries.
Sinó el localitzeu o teniu dubtes, pregunteu al personal dels taulells d’informació que us aclarirà els dubtes.
També podeu fer-nos arribar les vostres consultes a “Pregunt@: Servei d’Informació de les Biblioteques
UAB” a través del formulari: www.uab.cat/bib/pregunta
Si trobeu a faltar algun document de la bibliografia recomanada pels professors podeu omplir el full de
sol·licitud per a la compra de documents que trobareu a www.uab.cat/bib

Per saber-ne més

•

Sessions formatives i informatives: La Biblioteca organitza cursos introductoris als alumnes de 1r curs
i cursos especialitzats sobre bases de dades, el gestor de referències bibliogràfiques “Refworks” i el
metacercador de recursos electrònics “Trobador”. Consulteu els cursos i horaris a la pàgina web del
Servei de Biblioteques

•
•

Consulteu les nostres guies: Les trobareu a la pagina web del Servei de Biblioteques
Consulteu el nostres blogs temàtics sobre les titulacions que dona suport la Biblioteca d’Humanitats,
on podreu accedir als materials de curs, revistes-e, recursos-e, bases de dades i webs especialitzades
en les diferents matèries. Consulteu: blogs.uab.cat/bhhumanitats

Sala d’estudi UAB-Humanitats:
La Sala de Revistes obre com a sala d'estudis els dissabtes, diumenges i festius de 9 del matí a 9 del
vespre i en època d’exàmens està oberta de dilluns a diumenge les 24 hores

Ajudeu-nos a millorar
Podeu enviar-nos els vostres suggeriments i queixes a: www.uab.cat/uab-digueu

Per no perdre’s
La Biblioteca té dos edificis:
Biblioteca (Edifici L): on trobaràs els llibres, els vídeos, els CDs, els DVDs, les cassets, les microformes,
els CD-ROM, i els disquets.
Planta 0
• Servei de Préstec i màquina d’autopréstec
• Servei d’informació electrònica, on podeu dirigir les vostres consultes sobre recursos electrònics
• Consignes
• Minibar
Planta 1
• Sala de formació d’usuaris i presentacions: Sala L/105
• 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
• Sala de lectura i espais per treball en grup
• Secció Asiàtica amb llibres escrits en idiomes orientals o de temàtica asiàtica.
• Els llibres de Música, teatre i cinema.
• Secció especialitzada en diccionaris de llengua i temàtics
• Mediateca on hi ha el fons audiovisual així com els aparells per poder consultar-lo.
• Sala José Agustín Goytisolo
• Cartoteca General de la UAB i el Centre d'Autoaprenentage de Llengües
Sala de Revistes(Edifici B): on trobaràs les revistes:
Planta 0
• Revistes de: art, geografia, història, educació, ciències, música i altres
• Secció de reserva, que conté un fons tancat de revistes publicades abans del 1950
Planta 1
• Sala de lectura i i espais per treball en grup
• Revistes de: religió, ciències socials, literatura infantil, filologia, psicologia, estudis clàssics i altres

A totes les plantes de tots dos edificis hi ha punts per a la consulta del catàleg i per a la consulta de la
biblioteca digital de la UAB. També disposeu de sales de treball en grup, així com de màquines
d’autoservei per fotocopiar, imprimir i escanejar

Dades de contacte:
Universitat Autònoma de Barcelona.
Biblioteca d’Humanitats.
Edifici L i B 08193. Bellaterra (Barcelona)
93 581 29 72 - 93 581 29 92

