Biblioteca d’Humanitats. Fons personals
La Biblioteca d’Humanitats de la UAB gestiona, custodia i difon una sèrie de fons personals de
personatges rellevants del món de la cultura, amb l’objectiu de posar-los a l'abast de tothom i millorar
l'accés al coneixement i la investigació.

Condicions de consulta
Per a la consulta del fons, l’usuari ha d’omplir el formulari de sol·licitud de documents, on consten els
compromisos que s’adquireixen amb la consulta d’aquests fons, i on s’ha d'identificar, ha de fer constar
els documents que vol consultar i la data. Aquest formulari s’ha d’enviar per correu electrònic a
Bib.Humanitats@uab.cat.
El personal de la Biblioteca proporcionarà a l’usuari els documents que necessiti consultar i la consulta
es farà sota la seva supervisió. La documentació es tornarà al personal de la Biblioteca, el qual verificarà
la seva integritat. Mentre es fa la consulta, l’usuari ha d’entregar el carnet de la UAB o el DNI al personal
de la Biblioteca.
Les peticions de material digitalitzat seguiran el mateix procediment utilitzat per a la consulta
presencial.
Els documents que formen part dels fons personals no són objecte de préstec. Només en casos
excepcionals els documents podran sortir de la Biblioteca, com ara per al seu ús en suport de la
docència i la recerca, per ser presentats en exposicions, per fer-ne reproduccions, per a tasques de
restauració, etc. Prèviament s'han d'establir les garanties necessàries, així com la durada i les condicions
de seguretat.
En aquells casos en què l’estat de conservació ho faci aconsellable, la Biblioteca pot denegar la consulta i
reproducció de documents.
L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores i a citar la
procedència, si en fa divulgació. Citeu com: Fons Pere Calders (Universitat Autònoma de Barcelona),
Fons José Agustín Goytisolo (Universitat Autònoma de Barcelona), etc.
No es permet la reproducció dels documents originals manuscrits o mecanoscrits d’aquests fons, llevat
que després de la petició escrita raonada, aquesta sigui autoritzada.
La consulta o reproducció de documents no pressuposa l’obtenció de cap dret pel que fa a la propietat
intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol ús contrari a la legislació que la regula i als drets
que se’n deriven és responsabilitat de l’usuari.
L'usuari es compromet a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta.
La Biblioteca d'Humanitats agrairà que l’usuari li lliuri, si és el cas, una còpia dels documents que pugui
tenir relacionats amb els fons, amb la finalitat de completar el fons personal d'aquest autor.

