
Horari i accés
L’horari d’obertura de la 
Biblioteca és de dilluns 
a divendres de 9h a 19h.

Pel que fa a l’accés, en 
són usuaris de ple dret tots 
els membres de la comuni-
tat de l’Escola (professors, 
personal d’administració 
i serveis i estudiants) i 
aquelles persones exter-
nes autoritzades a utilitzar 
el servei. A més a més, 
les instal·lacions i equipa-
ments són de lliure accés 
per a totes les persones 
interessades en la nostra 
temàtica d’especialització.

Contacte
Escola Superior de Música 
de Catalunya Biblioteca

C/Padilla, 155 -Edifici 
L’Auditori
08013 Barcelona

Tel.: (+34) 93.352.30.11 
(Ext. 8001)

Fax: (+34) 93.349.71.08 

Correu electrònic: 
biblioteca@esmuc.cat

http://www.esmuc.cat/
Biblioteca

Com arribar-hi?
Metro: Línia 1: Marina i 
Glòries

Línia 2: Monumental

Tramvia: Trambesòs 
(línia T4): Auditori-Teatre 
Nacional

Autobús: 6, 7, 10, 56, 62

Tren: Barcelona, Arc de 
Triomf
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Fons 
El fons de la Biblioteca 
està format per tot tipus de 
documents (partitures, llibres, 
revistes, discs de vinil, CD, 
DVD, vídeos VHS i projectes 
finals) tots relacionats amb la 
música i les disciplines que 
hi estan relacionades. A més 
a més, la Biblioteca ofereix 
accés a les principals revistes 
electròniques, bases de dades 
i eines de referència en línia 
especialitzades. També s’hi 
pot consultar la premsa diària.

L’eina bàsica per localitzar i 
consultar aquests recursos 
és el catàleg de la Biblioteca, 
consultable a través de la 
pàgina web.

Serveis
La Biblioteca ofereix un variat 
ventall de serveis:

Informació biblio-
gràfica
Els usuaris poden demanar 
assessorament en la recerca 
d’informació i en l’ús dels 
recursos i serveis de la Biblio-
teca. El personal bibliotecari 
és l’encarregat d’assessorar 
i ajudar en aquesta  recerca 
d’informació dins i fora del 

centre i en l’ús dels equi-
paments. Es pot sol•licitar 
aquest servei per telèfon, 
correu electrònic o presencial-
ment al taulell de la Biblioteca.

Préstec i obtenció 
de documents
Mitjançant el servei de prés-
tec els usuaris autoritzats 
poden treure documents de la 
Biblioteca per un període de 
temps determinat. La Biblio-
teca disposa d’una màquina 
d’autopréstec i d’una bústia de 
retorn de documents que per-
meten realitzar les operacions 
de préstec de forma còmoda, 
ràpida i eficaç.

En cas que el document 
sol•licitat no es trobi a la 
Biblioteca, el servei d’obtenció 
de documents s’encarregarà 
de gestionar la petició a un 
altre centre per tal que el 
document pugui ser consultat 
per l’usuari. Les peticions po-
den fer-se al taulell de préstec 
o a través d’un formulari a la 
pàgina web.

Adquisició de docu-
ments
La Biblioteca és responsable 
de la compra i subscripció 
de tot el material bibliogràfic 
i documental de l’Escola. Els 

usuaris poden sol•licitar o sug-
gerir la compra de documents 
que considerin interessants 
d’incorporar al fons de la 
Biblioteca al taulell de préstec 
o a través d’un formulari a la 
pàgina web.

Exposicions temàti-
ques i de novetats
Periòdicament la Biblioteca 
organitza exposicions que 
contenen una selecció de 
partitures, llibres, enregis-
traments i articles de revista 
sobre una temàtica concreta 
del seu fons.

Un cop al mes també 
s’elabora un expositor amb 
una selecció de les novetats 
adquirides per la Biblioteca. 
La llista completa de títols es 
pot consultar a la pàgina web i 
al catàleg.

Instal·lacions i 
equipaments
Els usuaris poden accedir 
lliurement a equipaments au-
diovisuals i a ordinadors amb 
programari musical, ofimàtic i 
connexió a Internet. La Biblio-
teca també disposa de xarxa 
sense fils i de punts de lectura 
electrificats amb connexió a 
la xarxa informàtica local per 
a les persones que vulguin 

treballar amb els seu propi 
ordinador portàtil.

Formació d’usuaris
La Biblioteca ofereix als seus 
usuaris sessions de formació 
en l’ús dels serveis i recursos 
d’informació que posa al seu 
abast. Aquestes sessions es 
programen al llarg del curs 
acadèmic, però es poden 
sol•licitar sessions a la carta 
sobre un tema, recurs o servei 
d’interès.

Reprografia
La Biblioteca disposa d’un 
equip de visualització i 
impressió de microformes i 
d’una fotocopiadora per a la 
reproducció de documents 
amb finalitats docents i de 
recerca, amb les restriccions 
que disposa la legislació vi-
gent. Els equips funcionen en 
règim d’autoservei i s’activen 
amb targetes magnètiques 
recarregables. Des dels ordi-
nadors de la Biblioteca també 
es poden imprimir documents.

L’Escola Superior 
de Música de Ca-
talunya ofereix als 
estudiants, profes-
sors i investigadors 
una eina bàsica per 
al desenvolupament 
de les seves respec-
tives activitats, 
la Biblioteca, que 
ha de permetre a 
l ’usuari aprendre, 
ensenyar, investigar 
i formar-se.

La nostra mis-
sió és contribuir i 
donar suport a la 
millora permanent 
de l ’ensenyament, 
l ’aprenentatge, la 
creació, la inter-
pretació, la recerca, 
la formació con-
tinuada i el lleure 
de la comunitat 
de l ’Escola i de la 
societat musical en 
general.


