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Objectius  
 
Aquest document pretén establir unes primeres bases que clarifiquin i determinin quin 
tipus de col·lecció, el Departament de Filosofia i la Biblioteca d’Humanitats pensen que 
s’ha de definir per donar suport a la titulació de Filosofia. Aquest Pla de Col·lecció 
hauria de ser revisable cada 3 anys. 
 
Estat actual de la col·lecció 
 
La titulació de Filosofia ve impartint-se des dels inicis de la UAB, per tant la creació de 
la col·lecció s’està fent des de fa més de 30 anys. Aquest fet implica que es tracta 
d’una col·lecció jove i que ha anat creixent sovint de forma no sistemàtica, més encara 
si es té en compte que té coincidències amb la titulació de Filologia Clàssica,  i amb 
assignatures d’Història de la Ciència que s’imparteixen a Filosofia i Lletres i a Ciències, 
respectivament. Precisament perquè el que avui estem preveient no s’havia fet encara 
mai, tot i que en els darrers anys s’han marcat algunes línies que ens faciliten força la 
labor que avui ens hem encomanat, procurarem ser el més específics possible. 
 
• S’ha tingut cura d’aconseguir gran part dels documents que figuren a les 

bibliografies de curs, majoritàriament de 1er i 2on cicle 
• S’han subscrit o comprat col·leccions bàsiques de filòsofs traduïdes 
• S’ha procurat tenir al dia les obres de referència bàsiques:  

o Diccionaris de filòsofs, corrents, disciplines 
o Enciclopèdies i Històries de la filosofia 

• S’ha procurat tenir totes les obres dels filòsofs més importants. 
• Des de fa uns anys i de forma sistemàtica s’han comprat totes les novetats anuals 

de filosofia d’editorials espanyoles específiques. 
• Així també s’ha començat a comptar amb algunes bases de dades i obres en 

format electrònic, sobretot per donar suport a 3er cicle i al professorat en general. 
• En diferents estadis i per diferents conductes s’ha procurat una col·lecció de 

publicacions periòdiques, ara ja en diferents formats, que pugui satisfer les 
mínimes necessitats dels investigadors. Tot i que s’hauria de fer un estudi de la 
vigència o no de certs títols encara en subscripció, precisament per donar-ne 
cabuda a noves, si fos el cas. 

• En aquest terreny, el de la investigació, és on a partir d’ara es vol fer més 
incidència.  

 
Caldria aclarir la convergència de disciplines entre les titulacions i facultats 
esmentades fet pel qual s’hauria de concretar de la següent manera: 
 
• La titulació de Filologia Clàssica (Departament de Ciències de l’Antiguitat i Edat 

Mitjana) té subscrites col·leccions de textos clàssics en llatí i grec, en versió 
original, traduïdes i bilingües, que destaquen per incidir en l’estudi de la llengua o o 
de caràcter historicista; tot i així poden ser d’utilitat per a Filosofia. Totes elles 
destaquen per  mantenir de forma diferenciada subcol·leccions d’autors llatins i 
grecs i per  incorporar importants acompanyaments crítics. 
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b Fundació Bernat Metge,  bilingüe en català, editada per la Fundació Bernat 

metge 
b Biblioteca Clásica Gredos, traduïda al castellà, editada per editorial Gredos 
b Collections des Universités de France. Guillaume Budé bilingüe en francès, 

editada per l’editorial Les Belles Lettres 
b Sources Chrétiennes traduïda al francès, editada per Editions du Cerf 
b Loeb Classical Library bilingüe en anglès, editada per Harvard University 

Press 
b Oxford Classical Texts, llengua original amb edició critica en anglès, editada 

per Oxford University Press 
b Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana llengua 

original amb edició critica en alemany, editada per l’editorial Teubner 
 
•  Filosofia té subscrites col·leccions generals de caràcter filosòfic, també amb 

aparell crític. 
b Textos filosòfics, traduïda al català, editada per Edicions 62 
b Clàssics del pensament modern, traduïda al català, editada per Edicions 62 

(ja acabada) 
b Col·leccions més específiques de filòsofs en versions originals, i que tenen 

una previsió de publicació a molt llarg termini com a conseqüència del 
nombre de volums. Per exemple les Obres completes de Martin Heidegger, 
o d’Immanuel Kant. 

 
 
Finalitats de la col·lecció 
 
La col·lecció vol donar suport als diferents nivells d’usuaris per als quals ha estat 
creada. Tenint en compte que ja es parteix d’una col·lecció amb uns mínims 
suficientment coberts, a partir d’ara es vol pensar en assolir una bona biblioteca 
d’investigació, sense oblidar la continuació sistemàtica dels fons de suport a la 
docència, per a la qual cosa s’han establert diferents protocols i s’han destinat 
pressupostos finalistes.  
 
 
Usuaris  
 
Alumnes: 1r, 2n i 3r cicle 
Professors/Investigadors 
 
Descripció de la col·lecció 
 
� Àmbit temàtic 
 

La Filosofia i la història del pensament i de la ciència occidental des del seus inicis. 
 

• Matèries incloses (Primer i segon cicle) 
Totes aquelles sobre les quals s’imparteixen assignatures o hi ha projectes 
d’investigació i grups de recerca, o tot el que en un moment donat pugui ser 
d’utilitat per algun o altre motiu, fins i tot amb caràcter interdepartamental (Filologia 
Clàssica i Història de la Ciència) 
 
b Primer Cicle: es caracteritza per una immersió en la història de la filosofia per 

èpoques, així com en una introducció en el fet filosòfic. 
b Segon Cicle: es continua amb el fet historicista, a més d’estudiar les diferents 

disciplines de la filosofia. Cal destacar assignatures de lectures de textos de 
filòsofs i d’història de la filosofia i de la ciència. 



 5

 
• Matèries incloses (Tercer cicle) 

S’observa, entre altres, un nombre considerable d’assignatures relacionades amb 
la ciència i tecnologia contemporànies i les seves vinculacions directes amb la 
societat; d’altra banda hi ha també assignatures que destaquen aspectes concrets 
de filòsofs o dels diversos aspectes i disciplines de la filosofia. 

 
b Per conèixer els grups de recerca i els projectes del Departament hi podem 

accedir des de la: 
Memòria de Recerca consultable per departaments des d’inicis del 1995 fins a 
finals del 2004: projectes, grups de recerca, tesis, treballs de recerca, articles 
d’investigació, etc. 

b Pla Departament de Filosofia amb el nom del projecte o del grup d’investigació i 
el del investigador principal, així com informació concreta sobre el projecte. 

 

TÍTOL DEL PROJECTE REFERÈNCIA 
INVESTIGADOR 
PRINCIPAL 

La normatividad de las teorías éticas a la luz de 
los problemas que plantean las biotecnologías  

BFF2002-
04394-C02-02 

Victoria Camps 

Grup d'epistemologia i ciències cognitives 
(GRECC) 

2001SGR-
00154 

Daniel Quesada 
Casajuana 

Consciencia fenoménica y autoconsciencia en la 
percepción y la acción: representacionismo e 
inferencialismo 

BFF2001-2531 
Daniel Quesada 
Casajuana 

Xarxa temàtica Percepció, ment i llenguatge XT2001-00048 
Daniel Quesada 
Casajuana 

Art contemporani i identitat democràtica 
BHA2001-
1479-C04-03 

Gerard Vilar Roca 

Tecnologías médicas en contexto. Escenarios 
profesionales y escenarios populares en el 
Protectorado español de Marruecos. Dirección 
General de Investigación (DGI) 

BHA2001-
2979-C05-03 

Jorge Molero 
Mesa 

Anàlisi Interdisciplinar de la ciència 
PB98-0495-
C08-06 

Anna Estany 
Profitós 

A.N.E.Grup d’Estudis Humanístics sobre Ciència i 
Tècnica (GEHUTC) Xarxa temàtica: Llenguatge, 
coneixement i discurs especialitzat 

  
Anna Estany 
Profitós 

Investigació de les fonts doctrinals del 
maniqueisme originari 

BFF2000-0401 
Josep Montserrat 
Torrents 

Els implícits matemàtics de les grans 
teoritzacions ontològiques 

PB96-1142 Víctor Gómez Pin 

La Controvèrsia Contemporània Entorn de la Raó: 
El Gir Estètic de la Filosofia 

DGICYT PB96-
1144 

Raúl Gabás Pallás 

Tentar la identidad o los quehaceres de la 
subjetividad contemporánea 

  
Begonya Saez 
Tajafuerce 

 
 

• Matèries excloses 
Totes aquelles sobre les quals no s’imparteixen assignatures o no hi ha projectes 
d’investigació, excepte en casos concrets que de forma tangencial i/o puntual es 
decideixi el contrari. 

 
� Àmbit cronològic 
 

No es concreta 
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� Àmbit geogràfic 
 

Segons siguin les matèries o àrees estudiades en els possibles projectes. Pel que 
fa a la docència s’estableix bàsicament l’estudi de la filosofia i de la història de la 
ciència occidentals.  
 

� Llengües d’interès 
 

En el cas de primer i segon cicle, s’ha de convenir la necessitat de tenir obres en 
català, castellà i també en anglès; en canvi per a 3er cicle i investigació, es pot 
mantenir el principi de que qualsevol llengua, de les emprades en la investigació a 
Europa, ha de ser vàlida, més encara en aquells casos de les obres completes de 
filòsofs, per exemple, que convindria tenir-les en la llengua original, a part de les 
altres edicions esmentades. Tot i així, pel que fa a les llengües estrangeres, s’ha 
de prioritzar l’anglès davant d’altres en general molt menys utilitzades. 
 
 

� Tipus de documents 
 

b Obres de referència de filosofia generals actualitzades 
b Bibliografia bàsica recomanada 
b Bibliografia complementària 
b Repertoris i obres de referència especialitzades i actualitzades 
b Bibliografia especialitzada recomanada 
b Bibliografia especialitzada per a projectes d’investigació 
b Manteniment de les publicacions periòdiques 
b Noves subscripcions a publicacions periòdiques 
 

• Col·leccions especials 
b Obres completes d’autors (filòsofs i crítics) 
b Bases de dades 
b Completar col·leccions de revistes, la qualitat de les quals així ho justifiqui. 
b Adquisició de fons d’antiquària. 
b Adquisició per compra o donatiu de biblioteques privades que es puguin 

obtenir 
 

 
 

� Format dels documents 
 

Quan parlem de bibliografia estem parlant tant de monografies com de 
publicacions periòdiques, i actualment en qualsevol suport o connexió. Parlem dels 
grans paquets editorials en suport electrònic ja sigui per via xarxa local o via web. 
De totes maneres encara hauríem de pensar que, per a certs documents i usuaris, 
convindria seguir mantenint les col·leccions de paper: aquelles monografies de 
referència de consulta més bàsica i ràpida: diccionaris, històries i enciclopèdies de 
filosofia molt generals. 
 
El format electrònic, al menys per via local, en molts casos monousuari, hauria de 
ser contemplat com possible substitut pel que fa a les edicions d’obres completes 
en paper, per les de Cd-Rom. Serveixi com exemple el Voltaire éléctronique, que a 
més a més de contenir totes les obres, en permet fer múltiples cerques, no es fa 
malbé i ocupa poc espai. El mateix diríem de les que podem posar en una xarxa 
corporativa. En aquest cas no haurien de ser nomes o necessàriament obres 
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generals o interdepartamentals, però sí que interessessin a un gran nombre 
d’usuaris de la xarxa (una o diverses universitats). I pel que fa a les connexions via 
web, aquestes haurien de donar suport a gran nombre d’usuaris procedents de 
consorcis i, en un futur, haurien de resoldre el problema del nombrós préstec 
d’algunes bibliografies bàsiques a les biblioteques. 
 
Cal convenir que tot el que s’obté via xarxa, tant monografies, com publicacions 
periòdiques, contraposen als avantatges de la utilitat compartida, la de la subjecció 
a unes condicions de subscripció que encara està per veure quins resultats 
donaran en un futur. 
 
També s’ha de pensar el suport a la docència que representa la Mediateca, pel 
que fa, en aquest cas, al format DVD, tant per pel·lícules cinematogràfiques, 
documentals de productores especialitzades, etc 
 

� Recursos econòmics i adquisició (per anys) 
 
• Tipologia dels recursos 

Els recursos tenen diversos orígens: 
b Habituals:  

- Facultat 
- Funcionament Departament 3.600€  (la meitat per a revistes) 
- Funcionament Biblioteca 1.300€ 
- Pressupost centralitzat (per a publicacions periòdiques) 
 

b Extraordinaris (imports aproximats) 
- Fons Bibliogràfics Departament, 800 € 
- Fons Bibliogràfics Biblioteca, 600 € 
- Fons Ajut a Humanitats, 400 € 
- Altres  

 
Aquests compromisos queden ajornats fins que s’esta bleixi de nou una 
normalitat pressupostària, moment en el qual es tor narà a revisar. 
 
• Procediments i proveïdors 

La subscripció a publicacions periòdiques segueix els procediments que marca la 
pròpia UAB, amb els proveïdors establerts. El personal específic del SdB te cura 
del seu manteniment. 
Pel que fa a monografies es determina l’obtenció sistemàtica (no per subscripció 
Standing Order) sinó per comandes en ferm, sempre que es pugui i 
majoritàriament gestionades 2 cops l’any des de la Biblioteca qualsevol dels 
proveïdors  nacionals homologats per la UAB. 
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COL·LECCIONS (1) 
 
 
 
Col·leccions (pagades per la Biblioteca) (2) 

• Títols de les col·leccions de filosofia de les editorials espanyoles (connexió 
a l’editorial) 

- Alianza Editorial,  
Filosofia,  
Historia de la Ciencia 

- Ediciones Ariel,  
Ariel Filosofia 

- Ediciones Cátedra, 
Teorema: Serie Mayor,  
Teorema: Serie Menor 

- Editorial Crítica,  
Crítica Filosofia 
Editorial Gedisa 
Hombre y Sociedad Cla-Re-Ma 

- Editorial Paidós,  
Básica 
Biblioteca del presente 
Contextos 
Pensamiento contemporàneo 
Studio  
Editorial Trotta 
Estructuras y procesos/Serie Filosofia 
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofia 

- Editorial Tecnos, Filosofia totes les 4 subcol·leccions 
Cuadernos de Filosofia y ensayo 
Esenciales de la Filosofia 
Estructura y Función 
Filosofia y Ensayo 

- Editorial Síntesis,  
Hermeneia  
Thémata 
 

 
• Llibres de referència de (connexió a les col·leccions) 

 
- Blackwell  

- Blackwell Companions to Philosophy 
 

- Cambridge University Press,  
- Cambridge Companions to Philosophy 

 
- Oxford University Press, 

-  Oxford Handbooks of Philosophy 
- Routledge,  

- Arguments of the Philosophers  
- Fundamentals of Philosophy 
- Routledge Philosophy Guidebooks 
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El Departament procurarà triar i completar les bibliografies i col·leccions  més 
especialitzades preferentment  de les següents editorials: 
 

Bàsiques (3) 
- MIT Press,  
- Oxford University Press  
- Routledge 
- Blackwell 
 
Altres (4) 
- Cambridge University Press 
- Kluwer 
- Vrin  
 
 
 

Per tant les desiderates dels professors i/o alumnes, tant per docència com per 
investigació, que s’hagin de carregar als pressupostos que gestiona la Biblioteca 
més amunt assenyalats, hauran de gestionar-se a partir del que la Biblioteca i el 
Departament puguin aportar, si és el cas, i dels fons bibliogràfics que es rebin, 
desprès d’haver prioritzat el que aquest Plà de Col·lecció determina; en el 
benentés, que si un any no es reben o hi ha retallades pressupostàries, s’hauran 
de buscar altres mecanismes, o donar diferents prioritats. 
Les desiderates que es facin d’Història de la Ciència es quedaran completant el 
fons de la Biblioteca d’Humanitats. 
La compra es fa a proveïdors amb els quals el SdB ha establert certes condicions, 
la majoria dels quals ofereixen serveis afegits: securització i catalogació al CCUC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) S’inclou un annex amb un llistat de col·leccions i previsions 
(2) La Biblioteca destinarà la seva aportació parcial o sencera, segons el volum anual, a la compra de 
totes aquestes col·leccions. Per tant, s’haurà de tenir en compte a l’hora de fer les desiderates de 
bibliografia bàsica de filosofia, que normalment compra anualment.  
(3) El Departament amb part dels 1800€ que vol destinar a monografies, intentarà anar completant 
aquestes 4 col·leccions, sabent que ha d’atendre també altres desiderates dels professors.  
(4) Aquestes 3 col·leccions s’intentarà anualment cobrir-ne el màxim possible 
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� Manteniment del fons 
 

• Organització del fons 
El fons s’organitza segons els criteris del Servei de Biblioteques i de les 
normes i pautes que en deriven, així com de les concrecions que la Secció 
de Catalogació i la Sala de Revistes de la Biblioteca estableixen per a cada 
matèria; tenint en compte que, majoritàriament, els llibres poden tenir dues 
ubicacions: Primera Planta (de lliure accés) majoritàriament al número 1 de 
la CDU o bé a Dipòsit (consulta segons petició). Els criteris d’ubicació estan 
ben fixats per la Biblioteca. 

 
• Política de duplicats i reposicions 

Serà motiu de duplicitat tot allò que la consulta ho justifiqui, o prevegi. 
Normalment són monografies de bibliografia bàsica o molt recomanada, 
que poden tenir aquest caràcter any rera any, o pel contrari, específicament 
durant un curs. Mesures alternatives (diferents condicions de préstec) 
poden ajudar a pal·liar el problema de la consulta generalitzada. En cap cas 
s’haurien de comprar més de 5 exemplars d’un mateix llibre. 
Les reposicions són normalment resultat de la consulta (document malmès), 
i de la pèrdua per inventari o per usuari. Sovint quan hem de reposar 
podem prendre el criteri contrari, precisament perquè hi hagi una duplicitat, 
poca consulta, etc, que no la faci necessària. 

 
• Pel que fa a publicacions periòdiques, més que reposició, les revistes no 

tenen préstec, majoritàriament hauríem de parlar de la necessitat d‘intentar 
completar col·leccions en paper, el prestigi de les quals ho mereixi. Tasca 
gens fàcil si no sorgeix de la pròpia oferta dels editors o de  llibreries 
especialitzades. 

 
• Política de donatius i intercanvis 

La Biblioteca ja té ben definida una política d’acceptació de donatius. En 
canvi, pel que fa a Intercanvis de monografies i a la seva gestió general, les 
decisions venen donades des de la Universitat. La única cosa que la 
biblioteca fa és seleccionar allò que ja ha arribat, segons criteris d’idoneïtat, 
consulta, etc, com si es tractés d’un donatiu. 

 
• Altra cosa són els Intercanvis entre publicacions periòdiques, on la 

Biblioteca hi té ben poca cosa a dir. Sovint la qualitat de les revistes 
editades per un Departament es mesura segons els intercanvis que n’obté, 
la qual cosa fa que algunes vegades s’acceptin intercanvis, dels quals es 
podria posar en dubte la seva pertinència.   

 
• Política de preservació 

La política de preservació pot venir donada per diversos factors.  
 
b L’enquadernació des de l’editorial: en aquest cas comprarem edició rústica, 

perquè l’altra incrementa el preu en quasi un 50%, i els llibres de filosofia 
pròpiament tenen una consulta baixa.  

 
b Enquadernar des de la biblioteca és una altra opció, ja sigui donant-ho a un 

enquadernador o arrenglant amb el propi personal, i que en el cas de les 
monografies es fa quan el llibre ja està una mica malmès, i en el cas de les 
revistes es fa amb aquelles de les quals ja se’n coneix un ús abundant i que 
a més a més tenen un format molt poc consistent. Ambdós casos s’ha de 
preveure que la relligadura suporti bé les fotocòpies. 
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b Tot i que el ideal és que tot allò que realment enriqueix la col·lecció d’una 
matèria, i no es consideri material de Reserva, estigui de lliure accés, això 
no sempre és possible, principalment per la previsió d’espai. També es cert 
que a Dipòsit hi haurem d’ubicar, a més a més, tots aquells documents als 
quals vulguem restringir la consulta.  

 
b De la mateixa manera, una planificació en la política de préstecs ens 

ajudarà en la preservació. 
 

b Finalment cal adequar la manipulació i emmagatzemat dels documents amb 
materials i productes que n’alterin el menys possible les seves 
característiques físiques, i amb unes condicions ambientals idònies. 

 
� Desenvolupament del fons 
 

• A mig termini 
Caldria treballar per tenir una bona biblioteca de suport a la docència en els 
seus tres Cicles. També convindria augmentar les col·leccions d’obres 
completes dels grans filòsofs en llengües originals. 
 

• A llarg termini 
S’hauria de planificar una biblioteca especialitzada que cobrís àmpliament totes 
les línies d’investigació del departament, i per les quals és conegut i referenciat. 
 

• Responsabilitat de selecció 
El Departament és el que decideix en tot moment les línies d’investigació que 
seguirà, per tant ha de preveure els pressupostos per garantir-ne uns fons 
bibliogràfics adients.  
No es pot oblidar tot allò que deriva de la docència, cal tenir-ho actualitzat, 
tasca que la Biblioteca ha de coordinar i procurar que els professors facin les 
seves noves comandes anualment en previsió dels nous cursos. 
La Biblioteca ha d’estudiar les desiderates que procedeixen dels alumnes o 
d’usuaris externs, així com tot allò que els docents demanin, sempre intentant 
que no es produeixin repeticions innecessàries. També caldrà controlar que no 
es produeixin distorsions entre la demanda de documents i l’oferta que s’ha 
previst. 
La Biblioteca ha de gestionar tot allò del que aquest Pla de Col·lecció la fa 
responsable econòmicament. 

 
� Difusió de parts components del fons 

 
A partir de la política que s’estableixi i a mesura que es vagi duent a terme s’aniran 
assolint diferents objectius, alguns d’ells dignes de ser publicitats. La Biblioteca té 
diversos conductes per així fer-ho. 
• La pròpia pàgina web 
• La pàgina d’exposicions 
• El Mirador de Revistes 
• La publicació Biblioteca Informacions del SdB 
• Les pròpies publicacions de la UAB: l’Autònoma o Campus 
• Fòrums d’interès professional i especialitzats 

 
 
 
 
 
 
 


