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ESUBICACIÓ DE LA COL·LECCIÓ

Situades en la part central de les sales de lectura, al cos-
tat del finestral. 

1a planta 2a planta

Anuaris Atles

Atles Bibliografies

Bibliografies Catàlegs

Biografies Diccionaris

Catàlegs Directoris

Diccionaris Enciclopèdies

Enciclopèdies Guies

Guies Normes

OBRES DE REFERÈNCIA ELECTRÒNIQUES
Cerca en el catàleg bibliogràfic (http://gaudi.ua.es/) 
utilitzant l’opció Recursos electrònics, Obres de re-
ferència. 

Cerca en al pàgina web de la Biblioteca universitària 
http://biblioteca.ua.es/
Seguint la ruta Recursos d’informació, Obres de con-
sulta.

http://biblioteca.ua.es/filosofia-letras
http://biblioteca.ua.es/va/filosofia-letras

Si tens algun dubte consulta’ns:

•	 En	el	taulell	d’informació.
 (Edifici Biblioteca General, 1a i 2a planta)

•	 Per	telèfon:	965903400,
	 ext.	2814	(1a	planta);	3016	(2a	planta)		

•	 Per	correu	electrònic:	Bibli.fl@ua.es
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BIBLIOTECA DE FILOSOFIA I LLETRES

ANUARIS:	publicacions	anuals,	amb	informació	descrip-
tiva,	general	o	especialitzada,	de	fets	o	estadístiques	d’un	
camp	científic,	localitat,	país,	etc.

•	 Tipologia:
o Generals
o Especialitzats
o	Memòries

•	 Localizació:	1a	planta

•	 Signatura:	R1/AN

ATLES: col·lecció de mapes especialitzats en un volum.

•	 Tipologia:
o	Geogràfics.	Localització:	1a	planta
o	 Lingüístics:	Localització:	2a	planta
o	Històrics.	Localització:	1a	planta

•	 Signatura:	R1/A o R2/A

BIBLIOGRAFIES: relació o catàleg de llibres o escrits es-
pecialitzats en una matèria determinada.

•	 Signatura:	R1/B o R2/B

•	 Localització:	1a	i	2a	planta

BIOGRAFIES: narració escrita de la vida i activitat des-
envolupada per una persona en un lloc o temps deter-
minat. 

•	 Tipologia:
o Generals
o Especialitzats  

•	 Signatura:	R1/BI

•	 Localització:	1a	planta
 

CATÀLEGS:	relació	ordenada	que	descriu	de	manera	in-
dividual documents, persones, objectes, etc., relacionats 
entre si.  

•	 Tipologia:
o Generals
o Especialitzats  

•	 Localització:	1a	i	2a	planta

•	 Signatura: R1/C o R2/C

DICCIONARIS:	obres	que	arrepleguen	i	expliquen	veus,	
tracten	del	lèxic	d’una	o	diverses	llengües	o	termes	d’un	
determinat	camp	científic.

•	 Tipologia:
o De llengua:  

-	 Monolingües
-	 Bilingües
-	 Multilingües

o De matèria:
-	 Monolingües
-	 Bilingües
-	 Multilingües

•	 Localització:	1a	i	2a	planta:

•	 Signatura:	R1/D o R2/D

DIRECTORIS: permeten la identificació o localització de 
persones, objectes, organismes o llocs.

•	 Tipologia:
o Generals
o Especialitzats

•	 Localització:	2a	planta

•	 Signatura:	R2/DIR

ENCICLOPÈDIES:	font	de	coneixements	sobre	una	o	
diverses ciències.

•	 Tipologia:
o Generals
o Especialitzades

•	 Localització:	1a	i	2a	planta

•	 Signatura:	R1/E o R2/E

GUIES:	relació	de	dades	referents	a	una	matèria.

•	 Localització:	1a	i	2a	planta

•	 Signatura:	R1/G o R2/G

NORMES:	documents	que	contenen	normes	o	recopi-
lacions	de	normes	(especificacions	tècniques).

•	 Localització:	2a	planta

•	 Signatura:	R2/N

Els llibres amb cinta roja en el llom no es presten.

Els documents situats en la 1a planta tenen un punt de 
color morat en el llom i els de 2a planta tenen un punt 
de color blau.

Per	a	localitzar	un	document	has	de	fixar-te	en	el	teixell	
que	apareix	enganxat	en	el	llom	del	llibre	i	que	conté	la	
signatura.	Per	exemple:

Enciclopèdia	(E)	d’Antropologia	(39)	el	títol	de	la	qual	és	
Razas	humanas,	situada	en	la	1a	planta	de	la	Biblioteca	
de	Filosofia	i	Lletres.
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