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Objectius 
 
El propòsit d’aquest Pla de Col·lecció és establir un marc de referència on es defineixin 
els criteris generals de gestió – que inclou la selecció, l’adquisició, la preservació, 
l’avaluació i la retirada – dels fons bibliogràfics que es requereixen per donar 
satisfacció a la docència i investigació que es desenvolupa al Departament d’Història 
Moderna i Contemporània (HMC) 
Gràcies a aquest document, els membres del Departament d’HMC i el personal de la 
BH amb responsabilitats en el desenvolupament i manteniment de la col·lecció tindran 
una eina de treball. La selecció dels fons, que han de passar a formar part de la 
col·lecció, és un procés col·laboratiu entre el personal acadèmic i el personal tècnic per 
tal de garantir que s’aconsegueixi el nivell òptim de resultats amb els recursos 
econòmics disponibles. 
 

Destinataris 
 
Aquest document s’adreça de forma específica al personal acadèmic i al personal 
bibliotecari amb responsabilitats en el desenvolupament i manteniment de la col·lecció 
de la Biblioteca d’Humanitats (BH) de la UAB i, en general, a tota la comunitat 
universitària. 
 

Dades de la Titulació 

La titulació d´HMC ofereix  848 crèdits (770 a 1er i 2on Cicle i 78  a 3er Cicle) i un 
ventall de  112 assignatures  ( 87 a 1er i 2on Cicle i 25 a 3er Cicle). Actualment la 
plantilla de professors és de  53.  

   En els darrers 3 cursos (2002-2005) el nombre d´estudiants ha estat de: 895, 885 i 
812 respectivament. 

Estat actual de la col·lecció 

 

La titulació d’HMC ve impartint-se des dels inicis de la UAB. Aquest fons ha anat 
creixent, a vegades de forma no sistemàtica, tot seguint i adaptant-se als plans 
d’estudis i tal com les assignatures anaven variant. 

Per tal de poder redactar el Pla de Col·lecció, i per tal de poder-nos respondre  a la 
pregunta “Què hauriem de tenir?”, el Departament d’HMC demanà a la BH quantificar 
el volum del fons bibliogràfic corrresponent a HMC, és a dir “Quant  i què tenim” 

No és possible calcular el nombre de volums de la col·lecció d’HMC en tant que a la 
Biblioteca els llibres no s’ordenen per departaments, sinó atenent a la Classificació 
Decimal Universal (CDU). Així, es classificaran segons siguin històries generals (940-
999), històries econòmiques (338), històries eclesiàstiques (28), històries militars (355), 
biografies (92) etc;  als documents se’ls adjudica un topogràfic o altre basat en la CDU. 
I, lògicament, aquesta ordenació tampoc té en compte si d’un número concret els seus 
fons procedeixen de donatius, d’un departament o d’un altre. Per exemple, ni totes les 
biografies de personatges de l’HMC estan al 92, ni totes les biografies que trobem al 
92 són de personalitats del segle XVI i posteriors 

 Ara bé, de manera orientativa i només com a mostreig, es pot calcular el volum de 
llibres d’HMC tot sumant el nombre d’ítems amb els topogràfics inclosos entre el 94 i el 
99.  Aquesta dada només serviria com a indicador de creixement (i no del tot real si 
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tenim en compte els llibres que per a diversos motius s’ubiquen al dipòsit tot i 
pertànyer a aquests números de la classificació). 

I encara més, la CDU divideix la història en 2 grans apartats: antiga, fins al 475 d. de 
C. (topogràfics 931-939.97) i història per zones geogràfiques (topogràfics 94-99) que 
inclouen la història medieval, moderna i contemporània. Insistim doncs, que aquest 
procediment és vàlid només com a mostreig. 

A petició del Departament d’HMC, mostrem en el quadre que segueix, la quantitat de 
llibres pertanyents a la zona indicada. Val a dir que són històries generals, i que per 
tant no inclouen les històries específiques sobre aspectes concrets: economia, 
societat, biografies, diplomàcia, religió, etc. Tot i així la mostra és prou representativa 
de les proporcions entre les diverses regions. 

 
Zona geogràfica topogràfic nombre 

Europa 940-949 10.029 
Europa (continent) 940 986 
Regne Unit 942 490 
Alemanya 943 214 
França 944 1213 
Itàlia 945 418 
Espanya 946 2541 

Catalunya 946.71 1965 
Autonomies 946.XX 1395 

Portugal 946.9 125 
Àsia 950-959 830 
Àfrica 960-969 266 
Amèrica 970-989 1449 

Amèrica (continent) 970 432 
Canadà 971 21 
Amèrica central 972 342 
EUA 973 391 
Amèrica del Sud 980-989 260 

Oceania 990-994 34 
 
 
En el següent quadre hem escollit la història econòmica com a exemple d’història 
específica, per tal de veure quines zones geogràfiques tenen millor o pitjor 
representació als fons bibliogràfics de la BH.  El motiu d’aquesta elecció és que per la 
seva grandària y per la seva estructura la història econòmica (338) es pot comparar 
força bé amb les històries generals (940-949). 
 

Zona geogràfica topogràfic Nombre 
Europa 338(4) 166 

Regne Unit 338(42) 53 
Alemanya 338(43) 15 
França 338(44) 49 
Itàlia 338(45) 37 
Espanya  338(46) 209 

Catalunya 338(467.1) 216 
Àsia 338(5-59) 16 
Àfrica 338(6-69) 26 
Amèrica  338(7) 30 

EUA 338(73) 36 
Amèrica del sud 338(8) 63 
Oceania 338(9) 2 



 5

D’altra banda, pel que fa al creixement de la col·lecció hi ha diversos factors que cal 
assenyalar: 

• S’ha tingut cura d’aconseguir gran part dels documents que figuren a les 
bibliografies de curs, majoritàriament de 1er i 2on cicle 

• S’ha procurat tenir al dia les obres de referència bàsiques. 
• S’ha procurat tenir totes les obres dels historiadors més importants. 
• 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 
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 el següent quadre es detallen les adquisicions de llibres dels darrers tres anys amb 
pressupostos del Departament, la procedència dels quals és diversa, depenent de les 
necessitats i despeses amb les que s’enfronta cada any. 

 
Any Nombre de llibres Pressupost en € 
2002 419 17.452 
2003 508 15.191 
2004 306   8.090 

 

La Biblioteca d’Humanitats ha col·laborat amb les següents quantitats procedents dels 
pressupostos que li han atorgat aquell any 

  
Any Nombre de llibres Pressupost en € 
2002 106       2.962  
2003      115            3.484  
2004      99           3.082  

 

S’ha fet un càlcul de l’import anual de compres de llibres que el Departament hauria de 
disposar per donar satisfacció a les seves expectatives. 

 
Procedència  Nombre de llibres Pressupost estimat en € 
Estrangers 658 19.760 
Espanyols 639 12.780 

Total           1.297 32.540 

 

Per tant el Departament d’HMC hauria de disposar d’un pressupost anual d’uns  
32.500 € per mantenir al dia la seva col·lecció 

L’estimació dels documents estrangers s’ha fet tenint en compte els llibres d’història 
apareguts al mercat durant l’any 2004, segons els llistats de diverses llibreries 
electròniques i seleccionant només unes quantes de les matèries que el departament 
imparteix. Per a cada una d’aquestes àrees s’han aplicat percentatges de compra de 
llibres que varien entre el 5% i el 20% del total que contenen les bases de dades de 
les llibreries, obtenint un total de 658.  A partir de les xifres obtingudes, s’han realitzat 
estimacions per a la resta de matèries o àrees. El preu mitjà assignat a cada llibre és 
de 30 €. 
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L’estimació dels documents espanyols s’ha fet  tenint en compte els llibres de tots els 
catàlegs de la llibreria Marcial Pons de l’any 2004. Dels que s’ha extret un resultat total 
de 852 títols, i s’ha assignant a la Història Moderna i Contemporània el 75% del total 
obtingut, equivalent a 639 títols. El preu mitjà assignat a cada llibre és de 20 €. 

Pel que fa a les Publicacions Periòdiques haurem d’assenyalar la necessitat de tenir 
en compte la subscripció de paquets de revistes digitals, que contenen publicacions de 
diverses matèries, o de bases de dades específiques, ja sigui d’ús només per a la 
UAB, com del CBUC. També recordar que anualment el procediment d’alta i baixa ha 
de facilitar la posada al dia de tots aquests materials, que en gran mesura es 
carreguen a pressupost centralitzat. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LECCIÓ 

Finalitats  

La col·lecció vol donar suport als diferents nivells d’usuaris per als quals ha estat 
creada: estudiants dels tres cicles, professors i investigadors. 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.  

Requisits i parts de la col·lecció 

La selecció dels fons és un procés de col·laboració entre el personal docent i el 
personal tècnic dedicat a aquestes tasques amb l’objectiu d’aconseguir un nivell òptim 
de resultats en la creació d’una col·lecció que doni satisfacció a les expectatives 
consensuades i als usuaris de la Biblioteca.L’encarregat de biblioteca, juntament amb 
el personal bibliotecari, vetllarà perquè no es produeixin desequilibris en sí de la 
col·lecció. 

Caldria remarcar que per a tots aquests apartats estem parlant de documents, es a dir 
hem de tenir en compte que el format poden ser  llibres, revistes, bases de dades, i els 
suports també diversos, paper, òptic o accés en línia. 

Els criteris generals sobre selecció venen donats en el punt 4.2.1 del Pla General de la 
Col·lecció aprovat el 13 de juliol de 2005 per la Comissió d’Investigació de la UAB 

Factors a tenir en compte per arribar a saber quina col·lecció es necessita: 

 

Valor del contingut 

Nivell del tractament temàtic 

Adequació a la col·lecció actual 

Prestigi de l’autor i de l’editor 

Ús de fonts crítiques 

Demandes concretes dels usuaris (desiderates) 

Previsió d’ús d’acord amb els plans d’estudi i les línies de recerca 

Disponibilitat de finançament 

Evitació de duplicats innecessaris 

Disponibilitat en altres institucions pròximes amb conveni amb la UAB 
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De cara a una millor planificació hem dividit la col·lecció en tres grans grups de 
documents  

• Subcol·lecció bàsica  

• Subcol·lecció de docència 

• Subcol·lecció d’investigació 

Subcol·lecció Bàsica 

Definim col·lecció bàsica com allò que, en principi, ha de tenir una biblioteca 
universitària amb fons d’història: 

1. Obres de referència sobre història, en especial totes aquelles publicades a 
Catalunya i a l’estat  i/o en català i castellà 

2. Un manual d’història de cada zona geogràfica, de gairebé cada país  

3. Un manual d’història de cada comunitat autònoma de l’estat espanyol 

4. Bibliografies bàsiques d’història de Catalunya i l’Estat espanyol i col·leccions 
d’aquest àmbit (Annex 1) 

5. Tot els manuals d’història moderna i contemporània que publiquin les 
universitats de l’Estat espanyol. AEUE -Asociación de Editoriales Universitarias 
Españolas (Annex3) 

6. Col·leccions bàsiques interdisciplinars que puguin ser adquirides conjuntament 
amb altres departaments.  

7. Tot allò que publiquen certes editorials, que tenen col·leccions molt 
específiques d’història, i que decideix el departament d’HMC (Annexos 1 i 2) 

8. Tot allò que publiquin els membres del departament. El llistat de professors es 
pot consultar en línia a  http://blues.uab.es/historiamc/curricula.htm 

 

Subcol·lecció de Docència  

La col·lecció de docència és la bibliografia elemental i especialitzada sobre les 
temàtiques i assignatures que s’imparteixen al departament d’HMC de la UAB. Hi 
inclourem allò que el Pla Director de la Col·lecció anomena bibliografia bàsica i 
bibliografia complementària : 

1. Bibliografia bàsica de cada assignatura. Es a dir aquella que cada professor 
considera imprescindible que els alumnes consultin per a l’aprofitament del 
curs.  

2. Bibliografia complementària de l’àmbit temàtic de les assignatures o grups 
d’assignatures. Aquella que alguns professors diferencien de la bàsica, 
considerant-la important per si es vol aprofundir més en el tema estudiat. 

3. Tot allò que es publiqui sobre l’ensenyament d’història a les universitats de 
l’estat espanyol. AEUE -Asociación de Editoriales Universitarias Españolas 
(Annex 3) 

4. Publicacions de i sobre noves corrents historiogràfiques i també tot el que 
publiquin una sèrie d’historiadors  prèviament seleccionats (Annex 4) 

5. Grans col·leccions d’història d’editores internacionals (Annex 2) 

6. Col·leccions interdisciplinars que puguin ser adquirides conjuntament amb 
altres departaments. Aquí caldria fer menció de la susbcripcions a bases de 
dades i/o revistes tant per part de la UAB, com en col·laboració amb el CBUC. 
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Subcol·lecció d’Investigació 

Per col·lecció d’investigació entenem la que cal per satisfer les demandes de 
documentació dels investigadors, dels grups de recerca, i per a les assignatures de 
doctorat. Molts dels punts esmentats en els dos apartats anteriors són també vàlids 
per a aquest. Només afegiríem que els grups de recerca i els cursos de doctorat han 
de preveure  i han de liderar la compra i la subscripció del material necessari en 
qualsevol suport. 

Grups de recerca actuals  

 

ARTICCLE (Cultura i política contemporània a Amèrica Llatina) 

GHCEM (Grup d’història comparada d’Europa moderna) 

GREF (Grup de recerca de l’època franquista) 

GREHC  (Grup de recerca d’estudis d’història cultural) 

GRHISO (Grup de recerca d’història social i obrera) 

Llengües d’interès  

En els dos primers grups, subcol·leccions bàsica i de docència, i sempre que els 
docents no hagin especificat altres opcions, s’ha de convenir en la necessitat de tenir 
obres en català, castellà i en tercera opció l’anglès. En canvi, pel que fa a la 
subcol·lecció d’investigació hom pot ampliar el ventall de llengües d’interès a la resta 
de llengües europees, tot i recordant que s’hauria de prioritzar l’anglès sobre d’altres 
idiomes menys utilitzats i/o coneguts.  

Matèries 
El grau de profunditat de les matèries dependrà a quin cicle pertanyin les assignatures. 
El que s’ha detallat en la descripció de cada una de les subcol·leccions seria el que 
donaria suport als diferents cicles. Detallem els programes d’assignatures del curs 
2005-2006 

Programa d’assignatures de primer cicle 2005-2006 

Programa d’assignatures de segon cicle 2005-2006 

Programa d’assignatures de tercer cicle 2005-2006 

 

Donatius i intercanvis 

La Biblioteca ja té definida una política d’acceptació de donatius (consultable a 
Hipatia/...),  i que serà aplicable a aquest Pla de col·lecció. En qualsevol cas de 
dubtes, per a un donatiu especialment gran o important, una comissió entre la 
Biblioteca i el Departament, poden decidir-ne la idoneïtat. En cas que aquest donatius 
estiguin sotmesos a condicions especials, caldrà que siguin acceptades per la 
Comissió d’Usuaris de la Biblioteca. 

Els intercanvis bibliogràfics amb altres universitats venen determinats pels 
Departament i per pròpia Biblioteca, si ho suggereix. El Servei d’Obtenció de 
Documents del SdB és qui ho gestiona. La biblioteca selecciona entre el que ha arribat 
allò que creu més idoni. No així amb revistes, que sovint són els professors qui 
determinen les publicacions que volen rebre. 
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Desiderates 

Després d’haver prioritzat el que aquest pla determina, les sol·licituds, tant per 
docència com per investigació, que s’hagin de carregar als pressupostos que gestiona 
la BH hauran de comptar amb el que la Biblioteca i el Dep. HMC puguin aportar, a 
partir dels fons bibliogràfics que es rebin i com es reparteixin, en el ben entès, que si 
un any no es reben o hi ha retallades pressupostàries, s’hauran de buscar altres 
mecanismes, o donar diferents prioritats.  

Tractament 

El fons bibliogràfic del Departament d’HMC rep el mateix tractament que la resta dels 
fons de la Biblioteca.  

Adquisició i catalogació:  El fons és adquirit a una sèrie de proveïdors establerts, 
amb els quals el Servei de Biblioteques ha pactat certes condicions, com ara:  efectuar 
la catalogació, etiquetatge i securització dels documents servits. Es cataloga i indexa 
d’acord amb normes i pautes establertes, així com les concrecions del Servei de 
Biblioteques de la UAB  http://www.bib.uab.es/intern/catalogacio/index.htm 

Préstec:  D’acord amb la Normativa de préstec del SdB i de les concrecions de la 
Biblioteca, el fons podrà ser consultat en sala i/o deixat en préstec, en les condicions 
que s’especifiquin per a cada document. Els documents també podran tenir un préstec 
de 7 dies i ser exclosos temporalment o definitivament, a petició dels professors de 
l’assignatura corresponent tot enviant un e-mail a la cap de Suport als Usuaris. 
Bib.humanitats@uab.es 

Duplicitats : S’intentarà evitar les duplicitats innecessàries. En el cas d’algunes 
monografies molt recomanades o corresponents a la bibliografia bàsica s’admetrà la 
duplicitat del fons, i en cap cas aquesta superarà el 5 exemplars per obra.  

Reposicions :  Com a resultat de pèrdua, robatori o malmetement dels documents per 
l’ús, la biblioteca reposarà els documents donats de baixa sempre que no estiguin 
exhaurits o que es decideixi no reposar-los per diversos motius. 

Preservació : Hom pot triar per comprar les edicions en tapa dura tot i que això pot 
incrementar el cost del llibre en un 50%.   

La Biblioteca repara aquells llibres que encara tenen un estat de conservació força bo, 
deixant per a l’enquadernador aquells que necessiten de tècniques especialitzades 

Retirada : Pel que fa a la retirada del material hom podrà fer-ho en els casos 
d’obsolescència, duplicats innecessaris, canvi per versions alternatives més útils o 
deteriorament del suport físic. 

 

Recursos econòmics 

 

El Departament d’Història Moderna i Contemporània compromet 9.000 € anuals dels 
seu pressupost de funcionament per a la compra de bibliografia. La Biblioteca 
d’Humanitats també hi compromet 3.000 € anuals   dels seu pressupost, en el ben 
entès, que potser no podrà fer front a les desiderates que professors del departament 
entrin a la intranet Hipatia. 

A part queden els fons que es puguin obtenir per ajuts externs o de la mateixa 
Universitat, i els pressupostos que els diferents projectes d’investigació destinin a la 
compra de bibliografia 
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Avaluació  

 

Avaluació: Aquest Pla ha d’estar sotmès a seguiment i revisió. La proposta es que es 
revisi cada tres anys. En cas excepcional, i a petició dels responsables del 
Departament o de la Biblioteca, podrà ser revisat abans d’aquest termini. Pel que 
respecta als criteris d’avaluació es tindran en compte els següents indicadors extrets 
del Pla General de la Col·lecció 

Factors a tenir en compte per a l’avaluació: 

 

Satisfacció dels usuaris de l’àrea implicada 

Índex de cobertura de la bibliografia bàsica 

Ús de la col·lecció 

Despesa en noves adquisicions 

 

 

Difussió 

 

Difusió: Aquest pla es publica a la plana web de la pròpia Biblioteca. Cada mes la 
biblioteca publica el que s’ha introduït al catàleg el mes passat. És a dir, les darreres 
adquisicions d’Història Moderna i Contemporània, l’increment de les quals ve donat per 
l’assoliment d’aquest Pla de Col·lecció. 

 Hom pot consultar-les a: http://www.bib.uab.es/novetats/nov0710.htm 
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Annexos 

 

Totes aquestes col·leccions es preveu que s’han d’anar comprant. Les del annex 1 i 2 
vigilar que es segueixin comprant, com fins ara, i la resta començar a comprar 
regularment. 

 
ANNEX 1: Col·leccions d’editorials espanyoles 
 
Llegenda 
 
Imprescindible/desitjable . Indicaria el grau d’importància que li donem a la col·lecció. 
I vol dir imprescindible, i D desitjable 
 
G / T / S: Indica si la col·lecció ens interessa total o parcialment. A la columna ho 
indiquem amb tres lletres: G / S / T 
Globalment (és a dir s’adquireix tota la col·lecció), o cal Triar (la col·lecció interessa 
però no tota i cal  triar els volums que adquirim), o bé cal Seleccionar (la col·lecció 
interessa però la seva temàtica no és exclusivament d’HMC i caldrà seleccionar els 
vòlums d’aquest àmbit. 
 
Vigent: aquelles col·leccions que la Biblioteca ja rep per subscripció ho indicarem amb 
negreta  
 
Editorial Abadia de Montserrat 
URL http://www.pamsa.com 
Nom de la col·lecció Imp/Des  G / S / T  
Biblioteca Serra d’Or I G 
Biblioteca Abat Oliba I G 
 
 
Editorial Akal 
URL http://www.akal.com 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Universitaria I G 
 
 
Editorial Alianza 
URL http://www.alianzaeditorial.es 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Historia I G 
Grandes obras de historia I G 
Historia de España I G 
 
 
Editorial Arco Libros 
URL http://www.arcomuralla.com/ 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Cuadernos de Historia I G 
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Editorial Ariel 
URL http://www.ariel.es 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Historia I G 
 
Editorial Barcino / Rafael Dalmau 
URL  
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Episodis de la història I G 
 
 
Editorial Cátedra 
URL http://www.catedra.com 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Historia Serie Mayor I S 
Historia Serie menor I S 
 
 
Editorial Columna 
URL http://www.columnaedicions.com 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Nou Mil·leni D T 
 
 
Editorial Crítica 
URL http://www.ed-critica.es/ 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Biblioteca de bolsillo I S 
Crítica / historia I G 
Crítica / historia del mundo moderno I G 
Crítica / historia y teoría I G 
Drakontos D T 
Historia / teoría D T 
Serie Mayor I G 
Serie general I G 
Historia de Europa Oxford I G 
Fuera de colección I S 
La Construcción de Europa I G 
Libros de historia I G 
Memoria / crítica I G 
Niu I S 
 
 
Editorial Curial (ja no existeix) 
URL Web no trobada 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
No trobada   
 
Editorial Edaf 
URL http://www.edaf.net 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Algaba historia I S 
Clio : crónicas de la historia I S 
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Editorial Edhasa 
URL http://www.edhasa.es 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Biografías D S 
Tierra incognita D S 
 
 
Editorial Espasa 
URL http://www.espasa.com 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
No hi ha col·leccions específiques   
 
 
Editorial Gredos 
URL http://www.editorialgredos.com 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Manuales de historia de España I S 
Grandes manuales I T 
Monografías históricas D T 
 
 
Editorial Oikos -Tau 
URL A la llibreria ONA     http://www.llibreriaona.com/editorials/OIKOS-

TAU/1.htm 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
No interrogable per col·lecció   
 
 
Editorial Península 
URL Es la d’Edicions 62   http://www.grup62.com/home.asp 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
No interrogable per col·lecció   
 
 
Editorial Paidós 
URL http://www.paidos.com 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Paidós Historia contemporánea I G 
Básica D S 
 
 
Editorial Planeta 
URL http://www.editorial.planeta.es 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Ensayo D S 
 
 
Editorial Pòrtic 
URL http://www.editorial-portic.com 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Biblioteca universitària D S 
Biblioteca oberta D S 
Monografies D S 



 14

 
Editorial Rialp 
URL http://www.rialp.com 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Historia I T 
 
 
Editorial Sílex 
URL http://www.silexediciones.com 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Claves históricas  I S 
Serie historia I T 
 
 
Editorial Síntesis 
URL http://www.sintesis.com 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Atlas históricos I G 
Historia de España 3r milenio I G 
Historia universal : historia moderna I G 
Historia universal : Historia contemporanea I G 
Libros de síntesis D S 
 
 
Editorial Taurus 
URL http://www.taurus.santillana.es 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Historia I S 
 
 
Editorial Tecnos 
URL http://www.tecnos.es 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Ventana abierta I G 
 
 
Editorial Temas de hoy 
URL http://www.temasdehoy.es 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Historia I T 
Historia viva I T 
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Annex 2: Col·leccions d’editorials estrangeres 
 
Llegenda : 
 
Imprescindible/desitjable . Indicaria el grau d’importància que li donem a la col·lecció. 
I vol dir imprescindible, i D desitjable 
 
G / T / S: Indica si la col·lecció ens interessa total o parcialment. A la columna ho 
indiquem amb tres lletres: G / S / T 
Globalment (és a dir s’adquireix tota la col·lecció), o cal Triar (la col·lecció interessa 
però no tota i cal  triar els volums que adquirim), o bé cal Seleccionar (la col·lecció 
interessa però la seva temàtica no és exclusivament d’HMC i caldrà seleccionar els 
vòlums d’aquest àmbit.. 
 
 
Editorial Nom de la col·lecció Imp/Des G/T/S 
Arma nd Colin  
 
http://www.armand-colin.com/ 

   

 Collection Synthèse 
histoire 

I T 

 Campus histoire I T 
 Fac- Histoire I T 
 Guide pour les concours 

d’histoire 
I T 

 L’histoire au présent I T 
 References histoire I T 
 U I T 
Editorial Nom Imp/Des G/T/S 
Autrement  
 
http://www.autrement.com/html/f_collect.html 

   

 Naissance 
d’un destin 

D S 

 Mémoire D S 
 CERI D S 
 
 
Editorial Nom Imp/Des G/T/S 
Cambridg e University Press  (*) 
 
http://www.cambridge.org/uk/ 

   

 Cambridge Concise 
histoires (pbk) 

I G 

 Cambridge Illustrate 
histoires 

I S 

 
 
Editorial Nom Imp/Des G/T/S 
Palgrave Macmillan  
http://www.palgrave.com/history/ 

   

 Palgrave essential 
history series 

Imp G 

 
 
Editorial Nom Imp/Des G/T/S 
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Oxford University Press  
http://www.oup.co.uk/ 

   

 Very short introductions / history I G 
 Latin American series I G 
 Short Oxford history of the 

modern world 
I T 

 Short oxford history of Europe I S 
 Past masters I S 
 Oxford Companion… D S 
 
Editorial Nom Imp/Des G/T/S 
Presses Universitaires de 
France 
http://www.puf.com/ 

   

 Que sais-je? D S 
 Histoires D S 
 Nouvelle Clio S S 
 
 
Editorial Nom Imp/Des G/T/S 
Routledge  
 

http://www.routledge.com/textbooks.asp 

   

 Introductions to 
history 

I T 

 Historical 
connections 

I T 

 Questions and 
analysis in history 

I G 

 Routledge 
sources in history 

I G 

 
 
 
 
(*) www.cambridge.org/uk/browse/default.asp?subjectid=1006342 
 
Són històries generals àmplies i  que si es volen senceres resulten molt cares. 
S’haurien d’anar escollint sistemàticament. 
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Annex 3: Col·leccions d’editorials universitàries e spanyoles (*) 
 
Llegenda 
 
Imprescindible/desitjable . Indicaria el grau d’importància que li donem a la col·lecció. 
I vol dir imprescindible, i D desitjable 
 
G / T / S: Indica si la col·lecció ens interessa total o parcialment. A la columna ho 
indiquem amb tres lletres: G / S / T 
Globalment (és a dir s’adquireix tota la col·lecció), o cal Triar (la col·lecció interessa 
però no tota i cal  triar els volums que adquirim), o bé cal Seleccionar (la col·lecció 
interessa però la seva temàtica no és exclusivament d’HMC i caldrà seleccionar els 
vòlums d’aquest àmbit. 
 
 
 
Universitats catalanes 
 
Universitat Universitat de Barcelona 
URL http://www.publicacions.ub.es/ 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Història D G 
 
 
Universitat Universitat de Girona 
URL http://web.udg.es/publicacions/cerca.htm) 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Biblioteca d’Historia rural D G 
Biblioteca universitària  D S 
 
 
Universitat Universitat de Lleida 
URL http://web.udl.es/arees/eip/cat/colleccions/index.htm 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Josep Lladonosa D G 
Comtat d’Urgell D G 
 
 
Universitat Universitat Oberta de Catalunya 
URL http://www.editorialuoc.com 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Vull saber I G 
Biblioteca Oberta (Ja citada a Proa)   
 
 
Universitat Universitat Pompeu Fabra 
URL  
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
No trobades   
 
 
Universitat Universitat Rovira i Virgili 
URL http://www.urv.es/universitat/publicacions.html 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Remet a Cossetània, Arola   
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Universitat Universitat de Vic / Eumo 
URL http://www.eumoeditorial.com 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Biblioteca Universitària / Història I T 
Referències I T 
Biblioteca d’Història de Catalunya I T 
 
Universitats de la Corona d’Aragó 
 
Universitat Universitat d’Alacant 
URL http://publicaciones.ua.es/publica/busquedares.aspx 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Història D G 
 
 
Universitat Universitat de les Illes Balears 
URL http://www.uib.es/ca/servgenerals/ 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Història i història de l’art D S 
 
 
Universitat Universitat Jaume I 
URL http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0003?tipo=C&lg=CA 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Biblioteca de les aules  D S 
Humanitats D S 
 
 
Universitat Universitat de València 
URL http://www.uv.es/uifst/papers/papers-c.htm 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Papers D T 
 
 
Universitat Universidad de Zaragoza 
URL http://wzar.unizar.es/spub/ 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
No consultable temporalment   
 
Altres universitats de l’Estat espanyol 
 
Universitat Universidade de Santiago de Compostela 
URL http://www.usc.es/spubl/wlibros.html 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Biblioteca de Divulgación. Serie Galicia I G 
Humanidades D S 
Estudios D S 
 
 
Universitat Universidade da Corunha 
URL http://www.udc.es/catalogopublicacions/default.asp 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Historia  D S 
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Universitat Univerdidad de Extremadura 
URL http://www.unex.es/unex/servicios/servicio_publicaciones/catalogo/ 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Biblioteca de bolsillo D S 
Humanidades: Geografía. Història. 
Antropología 

D S 

 
 
Universitat Universidad de Valladolid 
URL http://www.uva.es/index.php?mostrar=3090 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Geografía e historia I S 
 
 
Universitat Universidad de Castilla-La Mancha 
URL http://www.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/GRAL/publicaciones.html 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Almud D G 
La Luz de la memoria D G 
Humanidades D S 
Estudios D S 
 
 
Universitat Universidad Autónoma de Madrid 
URL  
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Cap d’HMC   
 
 
Universitat Universidad Complutense 
URL http://www.ucm.es/info/extensio/publicaciones/sepindex.htm) 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Anejos de Gerión D S 
 
 
Universitat Universidad de Alcalà de Henares 
URL http://www.uah.es/servi/publicaciones/publicaciones.asp 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Seminarios, congresos y lecciones D S 
Ensayos y estudios D S 
 
 
Universitat Universidad Carlos III 
URL http://www.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/GRAL/publicaciones.html 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Cap d’HMC   
 
 
Universitat Universidad del País Vasco 
URL http://www.ehu.es/servicios/se_az/cwelcome.htm 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Historia D S 
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Universitat Universidad de Cadiz 
URL http://minerva.uca.es/publicaciones 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Historia, arqueología y geografía D S 
 
 
Universitat Universidad de Granada 
URL http://www.editorialugr.es/publicaciones  
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T  
Bib. de Humanidades / Chronica nova de 
estudios históricos 

D S 

 
 
Universitat Universidad de Sevilla 
URL http://www.us.es/publius/funcionamiento.php 
Nom de la col·lecció  G / S / T  
Colección americana D G 
Historia y geografía D S 
 
 

- (*) S’ha parlat amb Servei d’Obtenció de Documents per si es podrien 
aconseguir aquestes col·leccions per Intercanvi, i han respost que el Servei de 
Publicacions només els dona per intercanviar números de revistes; que en 
aquest cas ells enviarien Manuscrits, però que quasi totes les universitats de la 
llista ja la reben, per tant no tenen res més per demanar-los més intercanvis 

 

Annex 4: Llistat d’historiadors dels que s’ha de co mprar tota l’obra en edició 
original i les traduccions al català i/o castellà  
 

 

Braudel, Fernand ;  

Carr, E. H. ;  

Chaunu, Pierre 

Cipolla, Carlo ; 

Fontana, Josep : 

Hobsbawn, Eric ;  

Labrousse, Ernest; : 

Soboul, Albert ; 

Thompson, Edward : 

Vicens Vives, Jaume ;  

Vilar, Pierre ;  

   

 
 
Aquest llistat caldrà revisar-lo periòdicament. 


