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ISI Web of Knowledge

http://isiknowledge.com 

Des de l’1 de gener de 2004, totes les institucions científiques i tecnològiques espanyo-
les tenen accés a WoK, la plataforma en entorn web que proveeix de fonts i eines per
accedir i analitzar la informació científica. El Ministeri de Ciència i Tecnologia , a través
de la Fecyt, va signar la llicència d’ús amb ISI-Thomson per quatre anys prorrogables.

L’entorn WoK permet consultar simultàniament o per separat les bases de dades següents:

Web of Science®: actualització setmanal 
• Science Citation Index Expanded (1945-). Indexa 5.900 revistes de 150 disciplines
• Social Sciences Citation Index (1956-). Indexa 1.725 revistes de 50 disciplines
• Arts & Humanities Citation Index (1975-). Indexa 1.144 revistes

Bases de dades de cites de l’ISI on es pot buscar per referència citada (cited 
reference search) i també per tema, autor, títol de la revista i afiliació dels au-
tors. Visualitzant el format complet (full record), podem navegar amb els en-
llaços al text complet (si està subscrita en format electrònic) a altres bases de
dades de l’ISI (Current Contents per veure altres articles publicats en el mateix
número de la revista; Journal Citation Reports per veure el factor d’impacte
de la revista), a altres registres de la mateixa base de dades que tenen relació
amb el visualitzat: els que cita (cited references), els que el citen (times cited),
els que comparteixen cites (find related record), i si escau, a la seqüència de la
proteïna, del pèptid o de l’àcid nucleic a les bases de dades de l’NCBI.
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IBLIOTECB AIn ormacions

• Index Chemicus® (1993-) 
• Current Chemical Reactions® (1986-)

Base de dades de química. Conté més d’1,9 milions de compostos i 750.000
reaccions, es pot buscar per les estructures químiques i per detalls de les reac-
cions, com també per camps d’informació bibliogràfica.

Current Contents Connect® (1997-): actualització diària
• Life Sciences
• Clinical Medicine
• Agriculture, Biology & Environmental Sciences
• Physical, Chemical & Earth Sciences
• Engineering, Computing & Technology
• Social & Behavioral Sciences
• Arts & Humanities

Els sumaris de més de vuit mil revistes científiques de tots els àmbits; es po-
den crear perfils de cerca i rebre alertes per correu electrònic.

ISI Proceedings (SM) (1990-): actualització setmanal
• Science and Technology 
• Social Sciences and Humanities 

Base de dades que indexa les actes de congressos, seminaris, conferències més im-
portants de les diferents disciplines científiques que es publiquen en llibres, re-
vistes, informes o edicions preliminars. Pot ser útil per trobar els inicis de nous
conceptes, verificar citacions de comunicacions presentades a congressos, saber
quan i on van tenir lloc, etc.

Derwent Innovations Index (SM) (1980-): actualització setmanal
• Chemical
• Electrical and Electronic
• Engineering

Base de dades amb informació de patents de diferents països i d’organismes
internacionals juntament amb les patents que citen o les citen. També es disposa
d’accés a eines bibliomètriques per avaluar revistes.

Journal Citation Reports® on the Web (1997-): actualització anual
• JCR Science Edition
• JCR Social Sciences Edition

Un total de 8.400 revistes amb els índexs d’impacte i altres dades bibliomètriques.
L’ISI adverteix que cal considerar les condicions que poden influir en els índexs
de cites, com la llengua, la matèria, la freqüència i la història de la publicació (can-
vis de títol), i que cal tenir-ho en compte a l’hora d’avaluar les revistes i fer una
anàlisi comparativa de títols.

ISI Essential Science Indicators (SM) (deu anys retrospectius): 
actualització cada dos o quatre mesos
Compilacions de dades estadístiques sobre les publicacions científiques indexa-
des per les bases de l’ISI, com ara els rànquings dels autors més citats, institu-
cions, països i revistes. Llistes d’àrees de recerca (Research Fronts). 

Isabel Filella

Biblioteca de Ciències i d’Enginyeries



Al llarg de l’any 2004 s’han anat subscrivint en format electrònic
i directament amb l’editor títols de revistes considerats crítics
pel col·lectiu de la UAB, alguns dels quals havien estat en període
de prova o bé contractats amb algun tipus d’embargament. Podeu
trobar tots els títols al catàleg del Servei de Biblioteques: 

http://www.babel.uab.es/

Així doncs, des del mes de gener es poden consultar set re-
vistes especialitzades del Nature Publishing Group. Els títols
disponibles, d’alt factor d’impacte, són:

Nature Biotechnology
Nature Cell Biology
Nature Genetics
Nature Immunology
Nature Medicine
Nature Neuroscience
Nature Structural and Molecular Biology

I des del mes d’abril hi ha accés a la revista Nature, amb fons
retrospectius a partir de 1997. També es pot consultar el text
complet dels anys 1995-2003 per mitjà de la base de dades
OVID, subscrita per la Fundació Biblioteca Josep Laporte.

Una altra novetat és la Nature Encyclopedia of Life Sciences.
Aquesta enciclopèdia, considerada la millor en el camp de les
ciències, va aparèixer el 2001 i a l’actualitat inclou més de
tres mil entrades. 

Els articles es poden cercar per paraula clau, per grans àrees del
coneixement científic i per autor, entre d’altres. El grau d’espe-
cialització de l’article està indicat per un símbol que diferencia
entre textos introductoris, avançats, d’opinió, articles nous i al-
tres textos relacionats amb la matèria que l’usuari ha escollit. 

Es pot trobar més informació sobre les opcions de consul-
ta al programa d’aprenentatge de l’enciclopèdia, a l’adreça 

http://hosting.emacmillan.com/final_tutorial/index.html

La col·lecció de Science, que es pot consultar des de la platafor-
ma de l’editor, inclou el text complet des de setembre de 1996,
i incorpora els darrers números de la publicació que van
apareixent. 

A més, els usuaris de la UAB també tenen accés al text
complet de la revista dels anys 1993 a 2003, per mitjà de la base
de dades OVID subscrita per la Fundació Biblioteca Josep
Laporte.

Els Proceedings of the National Academy of Sciences és el dar-
rer dels títols clau subscrits recentment. Fins a l’actualitat,
l’accés electrònic era gratuït amb la subscripció en paper.

La col·lecció es pot consultar a partir de 1990 i, a banda dels
darrers números que s’hi van incorporant, amb l’opció PNAS
Early Edition, setmanalment es poden consultar els articles abans
que apareguin publicats.

Biblioteca Digitalii

Les revistes del grup Nature, 
Science i PNAS



http://web.lexis-nexis.com/professional

Es tracta d’una base de dades de text complet que conté informes
financers d’empreses i d’anàlisi econòmica per països, un bui-
datge de premsa internacional, legislació i jurisprudència co-
munitària i del Regne Unit, juntament amb biografies de per-
sones importants en el seu camp professional. Entre els títols
buidats de text complet en premsa destaquem, per exemple,
les publicacions en llengua castellana Cinco Días, El Economista,
Expansión, El Mundo, El Nuevo Heraldo, La Opinión, El País,
People en Español, La República, Spanish Newswire Service (base
de dades de notícies de l’agència EFE, majoritàriament de
l’Amèrica Llatina) i Companynews Groupe (comunicats de
premsa i anuncis financers d’empreses).

Les consultes es poden fer per mitjà de dos menús:

1. Menú assistit
És ideal per a usuaris no avançats. Proporciona un accés ràpid
i fàcil gràcies als menús desplegables de les diferents temà-
tiques. Aquests menús són els següents: 

• News: permet cercar notícies d’una forma ràpida i fàcil
(Simple search) utilitzant grups de publicacions de notícies
de premsa, tant nacional (El País, El Mundo...) com
internacional (The Economist, Financial Times, etc.). Permet
l’accés a notícies de sectors de mercat i industrials des de
l’apartat Industry News.

• Company: se subdivideix en dos apartats:
- Company Profiles: permet cercar detalls financers i 

perfils d’empreses d’arreu del món.
- Prospecting: útil per crear llistes d’empreses amb uns 

criteris comuns: regió, país, activitat, valor de capital, 
etcètera.

• Research Reports: a través de Country Research es poden
cercar notícies i informes d’un determinat país d’àmbit
polític, econòmic i sociodemogràfic, provinents de fonts com
The Economist Intelligence Unit, Quest Economic Database
i BBC Monitoring. Inclou diversos tipus de document:
- Country Reports and Profiles: són anàlisis d’un determinat 

país, on normalment es detalla la situació política i 
econòmica vigents. Altres informes detallen visions de 
futur i previsions econòmiques i polítiques.

- Risk Reports: examinen quin risc pot tenir una empresa 
en un determinat país; normalment proporcionen un 
valor de risc per poder fer comparacions amb altres 
països. 

- Economical and Political News: selecció de notícies 
econòmiques i polítiques d’àmplia cobertura geogràfica 
i temàtica.

• Legal: Lexis-Nexis proporciona informació jurídica
comunitària de la Unió Europea i de la Gran Bretanya,
concretament:
- UK Cases: inclou fonts de jurisprudència anglesa i 

gal·lesa des de 1936, irlandesa des de 1945 i escocesa des 
de 1944. 

- UK Legislation: conté legislació anglesa i gal·lesa. 
- UK Journals: amb articles de revista en més de seixanta 

publicacions britàniques de dret.
- EU Case Law: cerca jurisprudència del Tribunal de 

Justícia de les Comunitats Europees i del Tribunal 
de Primera Instància de les Comunitats Europees 
(decisions incloses també a la base de dades CELEX i 
produïdes per l’Oficina de Publicacions Oficials de les 
Comunitats Europees).

- EU Legislation: conté tractats, legislació, acords 
internacionals, legislació secundària i altres documents que 
provenen de la base de dades CELEX (Communitatis 
Europae Lex). 

• People: per mitjà de l’apartat Biographies es pot trobar
informació d’empresaris, polítics i personatges importants
en el seu camp professional. 

Base de dades Lexis-Nexis



Biblioteca Informacions 5

2. Power Search

La diferència bàsica de Power Search amb els menús assistits és
el requeriment de seleccionar manualment la font de consul-
ta. Per això s’ha d’anar al directori de fonts a través de l’opció
Browse Source Directory i navegar a través de l’arbre jeràrquic
que engloba els títols de les fonts incloses a la base de dades.

Un cop obtinguts els resultats, tant des del menú assistit com
amb el Power Search, es pot desar la informació, imprimir-la
i enviar-la per correu electrònic o bé per fax en diversos for-
mats. Si teniu qualsevol dubte a l’hora de fer la cerca podeu
fer servir l’opció d’ajut Help de la base de dades.

Portal de Legislació Iberlex

http://www.boe.es/iberlex

Des de l’1 de gener de 2004, el Boletín Oficial del Estado ha
posat en funcionament un nou portal de legislació gratuït
anomenat Iberlex.boe.es. Inclou bases de dades de legislació es-
tatal, jurisprudència del Tribunal Constitucional, dictàmens
del Consejo de Estado, Gazeta (col·lecció històrica del BOE
des de 1898 fins a 1967), un recull de butlletins i diaris ofi-
cials i altre tipus d’informació legislativa. 

Específicament, els continguts que es poden consultar són: 

• Diaris oficials
- Boletín Oficial del Estado de text complet des de 1995. 
- Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME): conté 

text complet dels anuncis i avisos legals de la Secció 
Segona des de 2001.

- Recull d’altres butlletins: autonòmics, 
provincials i europeus (Diario 
Oficial de las Comunidades Euro-
peas, butlletins oficials dels estats 
membres…)

Normativa bàsica

En aquest apartat es troba el text com-
plet de les disposicions bàsiques, com
la Constitució (en diverses llengües), els
estatuts d’autonomia, la legislació estatal
i de les comunitats autònomes, els trac-
tats de la Unió Europea i els convenis
col·lectius publicats a la secció III del
BOE (des de 1995).

Bases de dades de text complet

- Iberlex: base de dades amb legislació 
nacional des de 1968, europea des de 
1952 i lleis de les comunitats 
autònomes des de 1980. 

- Gazeta: col·lecció històrica del BOE des de 1898 fins a 1967. 
- Personal: correspon a la Secció II del BOE amb dades 

des de 1995. 
- Indilex: Secció III del BOE des de 1995. 
- PubliBOE: conté els anuncis públics de la Secció V del BOE 

des de 1995. 
- Jurisprudència constitucional: amb les resolucions 

(sentències i actes) del Tribunal Constitucional des de 
1980 o els dictàmens del Consejo de Estado aprovats des 
de l’octubre de 1997 i un inventari dels fons d’ultramar 
del Consejo de Estado (1835-1903).

Altres informacions, com les darreres beques publicades al
BOE, plans d’estudi, cartes de servei, convenis de col·labo-
ració i premis nacionals publicats a la Secció III del BOE des
de 1995, les darreres subvencions i ajuts, oposicions i concur-
sos del sector públic.

Enllaços jurídics d’interès

La consulta de totes aquestes fonts és gratuïta, amb l’excepció
de l’accés a les anàlisis dels documents que pertanyen a les
bases de dades Iberlex i Publiboe (Secció V del BOE). L’anàlisi 
documental (jurídica i temàtica) proporciona informació so-
bre l’evolució històrica de cada norma (modificacions, dero-
gacions...), interrelacions entre normes, etc. Aquesta es considera
una informació de valor afegit i, per tant, és un servei restrin-
git (de pagament).

Núria Álvarez
Biblioteca de Ciències Socials
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La compra de llibres electrònics va començar a finals de 2002
de manera cooperativa entre les biblioteques del Consorci de
Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) amb Safari
Tech Books Online i Harrison’s Online. 

A partir de 2004, aquest fons digital s’ha incrementat amb
l’accés a una part de la col·lecció dels llibres de netLibrary, mil
cent llibres seleccionats per les biblioteques del CBUC, més
prop de tres mil cinc-cents llibres lliures de drets d’autor que
formen la col·lecció gratuïta de netLibrary. 

Els llibres es poden consultar a l’adreça http://www.netli-
brary.com/ i en els propers mesos hi haurà accés també des del
catàleg del Servei de Biblioteques de la UAB http://www.
babel.uab.es/.

Una de les diferències bàsiques entre els llibres de Safari i
els de netLibrary és la filosofia d’adquisició. El contracte amb
Safari Tech Books és de subscripció, és a dir, es renova anual-
ment i pot haver-hi fins a sis usuaris simultanis. En canvi,
l’adquisició de fons de netLibrary és com l’adquisició d’un lli-
bre en paper: es compra una vegada, el pot consultar un usuari
i, si vol, pot demanar-ne un préstec electrònic per a vuit hores.

El contingut de netLibrary és multidisciplinari, si bé la col·lec-
ció està enfocada principalment a les humanitats i les ciències
socials. Hi participen més de tres-cents editors acadèmics i com-
ercials i té una cobertura cronològica de 1980 en endavant. 

Pel que fa a les opcions de cerca de la plataforma de netLi-
brary, la llengua d’interrogació és l’anglesa, si bé la interfície
és en castellà. Es pot escollir entre la cerca bàsica i l’avançada.
La Búsqueda Básica permet, en un sol camp de cerca, buscar
per paraula clau, títol, autor o text complet. La Búsqueda

Netlibrary
Avanzada, a més, permet l’ús d’operadors booleans (and, or i
not), limitar per any de publicació, editor o llengua, i dema-
nar que el resultat s’ordeni de més nou a més antic o al revés,
per títol o autor.

Una vegada localitzat el llibre, per veure’l s’ha de prémer l’op-
ció Ver este eBook. Després de quinze minuts de no fer cap
operació, el llibre torna a quedar disponible. Cal dir que les
opcions d’impressió són limitades i només és possible im-
primir-lo pàgina per pàgina.

Qualsevol altra informació sobre l’ús, el contingut o les
opcions de netLibrary es poden consultar a l’adreça
http://www.netlibrary.com/help/
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Les principals funcions de la nova Biblioteca Digital són:
• Proporcionar i oferir la informació i la formació necessàries

per promoure en els professionals de la salut i en els usuaris
de la sanitat un procés de presa de decisions racional i de
qualitat basat en el coneixement.

• Promoure la creació, captura, selecció, síntesi, integració,
transferència i disseminació del coneixement en ciències
de la salut i de la vida.

• Respondre i atendre les necessitats actuals i futures
d’informació i coneixement dels professionals de la sanitat,
dels docents, dels estudiants i dels consumidors mitjançant
estratègies de documentació específiques que incorporen les
tecnologies de la informació i la comunicació.

L’FBJL ha dissenyat una important biblioteca digital en
ciències de la salut així com biblioteques digitals monogràfiques
i centres de gestió del coneixement que aprofiten els avantat-
ges de les TIC per oferir els serveis més avançats. Actualment,
les biblioteques monogràfiques en funcionament són la Biblio-
teca Jaime Rotés i Querol de reumatologia, la Biblioteca Sal-
gado Alba de geriatria i gerontologia i la Biblioteca Digital de
Medicina Cyclops de medicina del treball. Els centres de gestió
del coneixement són el projecte Col·laboració AGREE, l’Ob-
servatori de Salut i Dona, Clikasalud i Webpacientes.*

Les noves col·leccions

Aquest any, els continguts de la Biblioteca Digital Estàndard de
la Fundació Biblioteca Josep Laporte ens els proporciona el sis-
tema ProQuest, que posa a la nostra disposició dues col·leccions
de revistes relacionades amb les ciències de la salut: ProQuest Med-
ical Library, amb més de quatre-centes revistes biomèdiques, i
ProQuest Health, amb més de tres-cents títols de revistes sobre
gestió sanitària, la majoria de text complet.

La consulta d’aquestes col·leccions es fa per mitjà d’una
plataforma molt intuïtiva que recorda els buscadors d’Internet
i s’ofereix en diversos idiomes, entre ells el castellà. Aquesta
plataforma ens proporciona diferents opcions respecte dels
articles recuperats: imprimir, enviar per correu electrònic, ex-
portar les cites a programes com el Reference Manager i altres
programes de gestió de cites, imprimir les referències dels ar-
ticles seleccionats en format bibliografia seguint, per exemple,

el format de l’AMA, o bé guardar les estratègies de cerca per
reutilitzar-les en altres sessions.

També ens ofereix l’accés a la base de dades Medline utilitzant
la mateixa interfície de cerca que per a la consulta de les bases de
dades de les col·leccions esmentades abans, amb la diferència
que, en aquest cas, disposem també del Tesaure MeSH. A l’ho-
ra de fer una cerca al Medline de ProQuest, obtenim dos tipus
de resultats: referències bibliogràfiques i resums dels articles i, en
alguns casos, l’accés directe al text complet de l’article. Això pas-
sa quan l’article pertany a una de les revistes incloses o bé a la col·lec-
ció Medical Library o bé a la Health. Si la cerca la fem a PubMed
i un dels registres dels resultats és un article d’alguna d’aquestes
col·leccions, podem anar directament al text complet en HTML
o PDF des de l’opció Link Out.

Productes de valor afegit

La biblioteca digital de l’FBJL també posa a disposició dels usuaris
un seguit d’enllaços a continguts de salut de qualitat acredi-
tada i que poden ser de gran utilitat per a l’usuari habitual de
la biblioteca digital bàsica. Els PVA seleccionats representen en
l’actualitat àrees de coneixement específiques en quatre seccions:
hemeroteca, gestió del coneixement en ciències de la salut,
medicaments i fàrmacs, i filtres metodològics. L’hemeroteca re-
uneix actualment més de cent trenta revistes biomèdiques ad-
dicionals d’accés gratuït i l’accés als arxius de les revistes que
fins al 2003 oferia a través d’OVID, normes per als autors de
publicacions científiques, estàndards per a la presentació d’ori-
ginals i els índexs d’impacte bibliogràfic. La secció de gestió del
coneixement posa un èmfasi específic en la medicina basada
en l’evidència científica, sobretot en els productes de la seva apli-
cació: guies de pràctica clínica i informes d’avaluació de tec-
nologies mèdiques. Finalment, la secció de medicaments i fàr-
macs inclou, entre d’altres, el Vademecum.

Enllaços relacionats

Fundació Biblioteca Josep Laporte: www.fbjoseplaporte.org
Biblioteca Jaime Rotés Querol: www.bjrq.org
Biblioteca Salgado Alba: www.fbjoseplaporte.org/bsa
Clikasalud: www.clikasalud.com
Col·laboració Agree: www.agreecollaboration.org
Observatori de Salut i Dona: www.obsym.org
Webpacientes i Foro Español de Pacientes: 
www.webpacientes.org

Fundació Biblioteca Josep Laporte

La nova Biblioteca Digital 
de la Fundació Biblioteca 
Josep Laporte

* Vegeu una descripció més detallada d’aquests projectes a BIBLIOTECA INFORMACIONS,
núm. 23 i 26.



data podem seguir tenint el document en préstec. Si es donés
el cas que el document tingués una reserva feta, ens avisaria
d’aquesta situació i hauríem de tornar-lo dins del termini ini-
cial. Si tenim altres documents que ja han vençut o que els hem
tornat amb retard, no podrem renovar-ne cap i caldrà tornar-
los a la biblioteca.

Per a més informació, trobareu una guia del «préstec-in-
formació de l’usuari» a http://www.bib.uab.es/autorenov/ 

Les dades sobre les autorenovacions que s’han fet durant el
mes de març indiquen que ha tingut força èxit, amb una mit-
jana de 130 autorenovacions per dia. El dia de la setmana en
què es fan més autorenovacions és el dilluns (279 de mitjana)
i el que menys, el dissabte (80). Durant els caps de setmana o
els dies laborables, fora de l’horari en què estan obertes les biblio-
teques, s’han fet el 28 % del total de les autorenovacions. 

Les dades de l’any 2003 indiquen que per cada préstec es
van fer 1,16 renovacions de mitjana. Si tenim en compte que
els préstecs de documents per un curs acadèmic a professors
només s’han de renovar un cop l’any, entre la segona quinzena
de maig i la primera de juny, i que els préstecs de nit o de cap
de setmana no es poden renovar, les renovacions dels préstecs
de 7, 14 o 28 dies s’acosta a les dues renovacions de mitjana. 
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Un dels serveis més utilitzats a les biblioteques és el préstec de
documents. Durant l’any 2003, se’n van fer prop de sis-cents mil,
la durada del quals varia segons el tipus d’usuari i de document,
i pot anar des d’un curs acadèmic fins a només un cap de set-
mana o una nit. Abans que s’acabi el termini del préstec, hi ha
la possibilitat de prorrogar la data de tornada. La renovació del
préstec es pot fer fins a tres vegades, excepte en els casos següents:

• Que un altre usuari hagi sol·licitat una reserva del document.
• Tenir altres documents en préstec amb la data de tornada

vençuda.
• Tenir vigent alguna sanció per haver tornar documents amb

retard.

Què podem fer si necessitem allargar el termini de préstec
d’un document i no es dóna cap de les excepcions que abans
hem esmentat?

Fins ara ens podíem adreçar als taulells de préstec de qual-
sevol de les biblioteques de la UAB i demanar-ne la renovació
portant el llibre o el carnet. També podíem fer el mateix tru-
cant per telèfon i facilitant les dades. En el cas dels documents
prestats a professors durant tot el curs, s’havien de portar a la
biblioteca per fer la renovació. 

Des del 9 de març passat, hi ha una altra possibilitat per re-
novar el préstec: l’autorenovació per mitjà del catàleg de les bi-
blioteques de la UAB, accessible per internet a http://www.
babel.uab.es

• Anem a l’apartat Informació de l’usuari.
• Entrem els deu dígits del codi de barres del carnet de la UAB

o del carnet provisional que ens hagi facilitat la biblioteca.
• Entrem el número del document nacional d’identitat (en cas

de tenir targeta de residència o passaport, cal entrar també les
lletres) i premem el botó Buscar per anar a la pantalla d’activitat.

Visualitzarem en una sola pantalla els títols dels documents
que tenim en préstec, la data en què vam fer el préstec, la da-
ta màxima per tornar el document, el nombre de renovacions
que ja hem fet, el codi de barres del document i un botó que,
prement-lo, ens permetrà renovar-lo i ens indicarà fins a quina

bbDe ibliotecis

Autorenovacions de préstec 
de documents
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CNM, etc.) i altres investigadors externs a la UAB interessats
en aquesta temàtica. 

Eixos de la col·lecció
Des d’un primer moment, es va considerar dotar el fons de certa
singularitat respecte de col·leccions similars d’àmbit internacional.
En conseqüència, la col·lecció s’especialitzarà en el desenvo-
lupament i la divulgació de la informàtica a Espanya i, en
particular, a l’àmbit català. Aquesta vocació local permet evitar
la dispersió d’esforços i conferir una màxima exhaustivitat
a la col·lecció, sense perdre de vista l’abast gairebé universal
de la revolució informàtica. Com a resultat d’aquesta decisió,
s’han definit quatre eixos temàtics al voltant dels quals
girarà el procés d’adquisició de nous fons:

1. Precedents de la informàtica. Es tindrà una cura especial a
recollir i preservar documents referents als orígens de la
informàtica i, en particular, a monografies sobre cibernètica
publicades entre les dècades de 1950 i 1970. 

2. Incorporació de la informàtica a l’empresa. L’expansió inicial
de la informàtica va estar estretament lligada a la implantació

Des de finals de l’any passat, la comunitat universitària
disposa d’un nou fons bibliogràfic dedicat a la història de
la informàtica. El fons està dipositat a la planta –1 de la
Biblioteca de Ciències i d’Enginyeries de la UAB i recull
materials que, per la seva antiguitat o valor intrínsec, poden
contribuir a futurs estudis històrics sobre aquesta la tecnologia
informàtica al nostre país. La idea de crear aquest fons es
remunta a principis de 2002, quan es va crear un grup de
treball integrat per personal de la biblioteca, el Servei
d’Informàtica, el Departament d’Informàtica i el Centre
d’Estudis d’Història de les Ciències (CEHIC). La proposta
naixia d’un sentiment compartit sobre l’interès de preservar
la història recent d’una tecnologia –la informàtica– que ha
tingut un impacte extraordinari des de mitjan segle XX.
Aquest propòsit era congruent amb la necessitat de traslladar
al fons històric documents sobre informàtica que havien
quedat tècnicament obsolets per l’evolució del coneixement
científic, tal com s’havia fet amb el fons d’Història de les
Ciències.

En els mesos següents, el grup va elaborar un pla de
col·lecció i va seleccionar bona part dels documents que
componen el fons inicial. Aquests materials es poden dividir
en dues categories. D’una banda, s’hi troben les fonts
primàries que constitueixen el fons històric de la col·lecció
i la matèria primera per al treball de recerca històrica. En
aquest sentit, es disposa d’una selecció de monografies del
fons de la biblioteca, donacions d’altres biblioteques i de
particulars, recollides sota el criteri que siguin anteriors a 1990.
D’altra banda, s’hi han afegit fonts secundàries contempo-
rànies que serviran per interpretar i analitzar el fons històric.
Dins d’aquesta categoria es compten les monografies sobre
història de la informàtica que pertanyien al fons d’Història
de les Ciències, nous fons adquirits especialment per a la
col·lecció, obres de referència (diccionaris, enciclopèdies,
bibliografies i guies d’altres col·leccions) i publicacions
periòdiques sobre la història de la informàtica i la tecnologia. 

Per raó de l’abast interdisciplinari de la tecnologia
informàtica, que s’ha utilitzat pràcticament a totes les àrees
del coneixement, el fons d’Història de la Informàtica és un
recurs interessant per al personal investigador i els estudiants
de gairebé qualsevol departament de la UAB. No obstant això,
els seus fons són d’especial interès per als investigadors del
Centre d’Estudis d’Història de les Ciències (CEHIC) i els
alumnes del Doctorat Interuniversitari en Història de les
Ciències, els membres del Departament d’Informàtica, els
investigadors de centres i instituts vinculats a la UAB (Centre
de Visió per Computador, Centre d’Intel·ligència Artificial,

El fons d’història de la informàtica
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de solucions informàtiques a empreses industrials i de serveis,
com també a l’administració de l’Estat. Es tractarà de
preservar documents referents a aquestes relacions i d’establir
vincles amb les institucions implicades per tal de preservar-
ne la memòria històrica. 

3. Introducció i divulgació de la microinformàtica. La gènesi
i expansió dels ordinadors personals en la dècada dels vuitanta
és un dels episodis fonamentals de la història de la informàtica.
Per aquesta raó, es posarà èmfasi a preservar documents
relacionats amb aquesta revolució tecnològica.

4. Cultura informàtica. Els canvis socials, econòmics i tecnològics
produïts per la informàtica han generat formes de vida i
pensament pròpies. L’empremta d’aquestes cultures es pot
rastrejar en documents molt diversos, la preservació dels
quals ha de ser també una de les línies fonamentals de la
col·lecció.

Desenvolupaments futurs

La Biblioteca d’Història de la Informàtica té previst incrementar
el seu fons a curt termini mitjançant l’adquisició de nous fons
procedents de biblioteques, departaments, serveis de la UAB,
així com de donacions individuals. D’altra banda, en els darrers

mesos s’ha adquirit bibliografia secundària rellevant a càrrec d’un
ajut de tercer cicle aconseguit per la Biblioteca el 2001. A
mitjà termini, es portarà a terme una campanya destinada a
potenciar els donatius de persones i institucions en relació
amb les línies temàtiques que es volen desenvolupar. En aquest
sentit, es considera la possibilitat d’endegar contactes amb
empreses per a la recuperació de la memòria històrica de la
informàtica a Catalunya. 

Aquest esforç podria culminar a llarg termini en la creació
d’un arxiu amb documentació d’institucions i empreses del país
relacionades amb la informàtica, que prendria com a referent
experiències internacionals com la del National Archive for the
History of Computing (Gran Bretanya) i complementaria per-
fectament el Servei d’Arxius de Ciència, un programa patro-
cinat per la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la
Tècnica i finançat per l’Institut d’Estudis Catalans, al qual
dóna suport la Universitat Autònoma de Barcelona a través del
Centre d’Estudis d’Història de les Ciències (CEHIC) i de
l’Arxiu General (més informació sobre el Servei a BIBLIOTECA

INFORMACIONS núm. 26).
Si voleu fer donacions o ampliar la informació sobre 

aquest fons, podeu consular la pàgina web http://www.bib.uab.
es/ciencies/hi.htm

Néstor Herrán
Centre d’Estudis d’Història de les Ciències
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L’any passat, la Biblioteca
Universitària de Sabadell
es va fixar l’objectiu de la
creació d’una nova sec-

ció destinada a la història industrial. Es va pensar que aques-
ta temàtica era molt adequada a l’entorn de la Biblioteca, al-
hora que era una nexe entre els estudis de les dues escoles, les
ciències empresarials, d’una banda, i la informàtica, de l’altra.
Tradicionalment, el Vallès ha estat una comarca eminentment
industrial i, quan es parla d’indústria, es pensa de manera in-
defugible en la tèxtil. La greu crisi que va patir aquest sector
durant els anys setanta i la seva reconversió han desembocat
en una diversificació de la indústria. La desaparició de nom-
broses fàbriques tèxtils de llarga tradició va deixar pas a la
creació de noves indústries que cobreixen un ampli ventall de
sectors industrials i econòmics sense deixar de banda moltes
empreses especialitzades en el sector serveis. 

La Biblioteca pretén, amb aquesta nova secció, recollir 
aquell material que pugui ajudar a la construcció de la història
industrial de les empreses del Vallès Occidental, així com in-

La Biblioteca de Veterinària, amb motiu de
la mort de Floquet de Neu el 24 de no-
vembre passat, ha volgut retre-li un últim
homenatge amb l’elaboració d’una guia
temàtica que aplega tot un seguit de recur-
sos d’informació sobre el món dels primats
i l’albinisme. Es fa un repàs per les diferents
etapes i experiències que va viure el goril·la
albí, des del seu naixement i posterior des-
cobriment pel primatòleg Jordi Sabater Pi a la Guinea Equa-
torial, passant pels seus primers anys a Catalunya a càrrec
de la família Luera, fins a arribar al període més difícil de
la seva existència: les diferents intervencions i tractaments
per combatre el càncer de pell que patia.

Aquesta guia temàtica es pot consultar a l’adreça:
http://www.bib.uab.es/veter/guiestem/Floquet.htm i es com-
plementa amb una exposició de materials gràfics, bibliogràfics
i audiovisuals (alguns cedits pel Departament de Medicina i
Cirurgia Animals de la Facultat de Veterinària), que han es-
tat accessibles durant tot el mes de març als expositors de la
Planta 0 de la biblioteca.

Dins els recursos disponibles a la guia temàti-
ca, hi trobem una varietat de fonts i suports im-
portant: articles de premsa nacional i internacional,
portals d’Internet i associacions especialitzats en
goril·les i albinisme (Primates Online, The Na-
tional Organization for Albinism and Hypo-
pigmentation, American Society of Primatologists,
etc.), llistes i grups de discussió (Primate En-
richment Forum, Albinism discussion, etc.),

bases de dades (PrimateLit o HighWire [Gorillas highwire]), lli-
bres (Amazon, ISBN, Catàleg de la UAB i CCUC), revistes (Fo-
lia Primatologica, Journal of Medical Primatology), un apartat es-
pecial de documents de i sobre Jordi Sabater Pi, tesis (algunes de
text complet a través de TDX) i articles científics disponibles al
fons de la biblioteca.

Esperem que hàgim contribuït a la difusió de fonts disponibles
sobre la primatologia i al reconeixement de Floquet de Neu,
no únicament com l’únic goril·la albí del món, sinó com tot
un símbol per al Zoo i per a la ciutat de Barcelona.

Montserrat Reche
Biblioteca de Veterinària

corporar aquell material que, tot i no ser específic de les em-
preses del Vallès Occidental, pugui ser útil i ajudi a completar
la informació sobre aquestes o sobre el procés d’industrialització.
Així, la Biblioteca té previst incorporar anuaris, biografies d’em-
presaris, butlletins, diccionaris, directoris, enciclopèdies, es-
tudis estadístics sobre empreses del Vallès Occidental, històries
generals sobre la indústria o empreses del Vallès Occidental,
històries d’empreses concretes, monografies, revistes especí-
fiques d’història industrial i tota mena de publicacions que
puguin ser d’interès, i en qualsevol suport. Com a comple-
ment de la secció, s’ha pensat en l’elaboració d’una guia temàti-
ca en suport digital sobre les diferents empreses de la comarca,
així com establir un intercanvi d’informació i cooperació entre
la Biblioteca Universitària de Sabadell i les biblioteques d’enti-
tats que, d’una manera o d’una altra, estan vinculades a la in-
dústria i el procés industrial, com el Gremi de Fabricants de
Sabadell, la Cecot, el Museu Nacional de la Ciència i la Tèc-
nica o les cambres de Comerç de Sabadell i de Terrassa. 

Àngels Carles
Biblioteca Universitària de Sabadell

El fons d’història industrial

Floquet de Neu, a la Biblioteca 
de Veterinària
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La missió del Servei de Biblioteques és proveir la Universitat de
recursos informatius i serveis de màxima qualitat en funció dels
objectius d’excel·lència de la UAB en l’educació i la recerca. 

El pla estratègic del Servei de Biblioteques 2003-2006 no només
pretén acomplir les directrius que marca el pla director de la
Universitat, sinó també els nous requeriments del sistema de qualitat
ISO 9001:2000 i, sobretot, assenyalar clarament els objectius i les
fites estratègiques que el Servei de Biblioteques es compromet a
assolir en els pròxims anys.

Des de fa gairebé quinze anys, el Servei de Biblioteques treballa
per objectius, que s’estableixen i avaluen anualment. El pla estratègic
del Servei de Biblioteques 2003-2006 dóna les pautes per a la
determinació dels objectius generals.

Principals assoliments del pla estratègic 
durant el 2003

Objectiu 1. Prestació de serveis

Ampliar l’oferta de serveis de la Biblioteca Digital adreçats als diferents
col·lectius d’usuaris, posant l’èmfasi a cobrir les necessitats específiques i
canviants del personal docent, investigador i de tercer cicle.
• S’ha iniciat el treball de definició d’un servei de referència

col·laborativa a distància amb un únic punt d’accés: «La biblioteca
respon».

• S’ha avançat molt –gràcies al Servei d’Informàtica– en la línia de
fer accessibles els recursos de la Biblioteca Digital de la UAB per
part dels membres de la UAB des de qualsevol localització.

• S’ha preparat la posada en marxa d’una millora del servei de
préstec: les autorenovacions, que s’han fet operatives el primer
trimestre de 2004.

Objectiu 2. Gestió de la col·lecció

Aconseguir la redacció i l’aprovació del pla director de la col·lecció, que
permeti al Servei de Biblioteques garantir als seus usuaris l’accés i la
disponibilitat d’uns fons que es corresponguin amb les necessitats derivades
de les línies de docència i d’investigació de la UAB.
• S’ha iniciat l’elaboració del sumari del pla director de la col·lecció

del Servei de Biblioteques.
• Diverses biblioteques han avançat en la definició i l’elaboració de

plans de col·lecció i plans específics.
• S’han incrementat els títols de publicacions periòdiques digitals.

De les 3.646 de finals de 2002 s’ha passat a disposar d’accés a gairebé
sis mil títols.

Objectiu 3. Gestió d’infraestructures i equipaments 

Disposar de les infraestructures i els equipaments necessaris per cobrir 
les necessitats.
• S’ha revisat el projecte per a la posada en funcionament de les plantes

subterrànies de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca
General. Les obres van començar el gener de 2004. 

• S’ha posat en funcionament un nou sistema informàtic d’accés
a bases de dades científiques instal·lades localment.

• S’han fet tots els informes necessaris per dimensionar la renovació
del parc de microinformàtica de les biblioteques. L’execució de

les inversions s’ha ajornat al 2004. Des de les biblioteques s’ha fet
tota la feina encarregada pel Consorci de Biblioteques Universitàries
de Catalunya amb vista a la renovació i la posada en funcionament
d’un nou sistema automatitzat de gestió de biblioteques.

• Des del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya s’ha
avançat en la definició i la promoció de la creació d’un dipòsit de
descàrrega corporatiu del CBUC. 

• S’ha elaborat un estudi sobre el mobiliari i l’equipament obsolet
de les biblioteques, que ha estat valorat per l’Àrea d’Arquitectura
en 1.560.000 euros. A partir d’aquest primer estudi, s’han
prioritzat diverses actuacions. 

Objectiu 4. Gestió de la qualitat i orientació a l’usuari  

Aconseguir la nova certificació del sistema de qualitat ISO 9001:2000,
així com el desenvolupament i la  revisió periòdica d’aquesta, per tal d’assolir
el nivell de qualitat òptim  que demanen els usuaris.
• S’ha aconseguit la certificació del sistema de qualitat ISO 9001:2000

amb data 22 d’abril de 2003.
• Es funciona normalment amb els nous procediments conformes

a la ISO 9001: 2000

Objectiu 5. Gestió dels recursos humans 

Revisar la plantilla del Servei de Biblioteques per tal que s’adeqüi, tant
pel que fa al seu nombre com a la seva estructura organitzativa, a les
noves necessitats i  aconseguir una formació completa de tot el personal
en relació amb els canvis tecnològics aplicats al nostre àmbit.
• No s’ha pogut avançar en la revisió de la plantilla teòrica del

Servei de Biblioteques ni en la seva estructura organitzativa ja que
s’esperen les directrius de l’Àrea de Recursos Humans.

Objectiu 6. Màrqueting, comunicació i imatge

Potenciar el coneixement sobre els serveis de les biblioteques per
augmentar-ne l’ús i el grau d’implicació per part dels diferents
segments d’usuaris.
• S’està treballant en els estudis previs per elaborar un pla de

màrqueting de la Biblioteca Digital.

Objectiu 7. Captació de recursos 

Potenciar la captació de recursos externs que ajudin a garantir la
prossecució i consolidació dels objectius emmarcats dins d’aquest pla
estratègic.  
• Gràcies a l’obtenció del Certificat de Qualitat atorgat pel MEDC,

ha estat possible l’obtenció d’un ajut de l’esmentat ministeri per
un valor de 138.000 euros, que serviran per finançar part del nou
programa de gestió de biblioteques.

Durant el 2003, s’ha portat a terme a les biblioteques de la UAB
un total de 77 objectius. D’aquests objectius, 61 s’han assolit al 
100 %, i únicament ha estat necessari anul·lar-ne tres que depenien
molt de factors externs al Servei. D’altra banda, a mesura que
avançava l’any, ha estat necessari establir objectius extres no programats
però acomplerts.

Primer any del pla estratègic 
del Servei de Biblioteques 2003-2006
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L’Institut Français de Barcelona dóna la seva 
biblioteca a la Biblioteca d’Humanitats

Aquesta institució, tan vinculada al món cultural barceloní des
dels seus inicis, l’any 1919, ha fet cessió de la seva biblioteca
a la Biblioteca d’Humanitats. Es tracta d’un fons vinculat a la
cultura francesa, que recull tots els àmbits dels coneixements
humanístics: literatura, art, història, filosofia, cinema, músi-
ca, etc.

La recepció s’ha anat fent al llarg del 2003 i finalitzarà dins
del 2004. La tria es fa des de la Biblioteca d’Humanitats i l’Ins-
titut col·labora en la catalogació dels documents. Durant l’any
2003 s’han incorporat 2.677 llibres. 

Per fer-se ressò d’aquest important donatiu, la Biblioteca
d’Humanitats va publicar a la seva pàgina web una exposició
bibliogràfica sota el títol «Allò que devem a França», prologada
per Christopher Miles, director de l’Institut, amb la col·laboració
de diferents professors de les diferents matèries que integren
el fons.

L’adreça web per consultar-la és:

http://hipatia.uab.es/france/entrada.htm

Amadeu J. Soberanas i Lleó dóna la seva bibliote-
ca a la Biblioteca d’Humanitats i a la Universitat
de Pitesti

Des de l’any passat, la Biblioteca d’Humanitats està rebent la
biblioteca personal d’Amadeu Soberanas, professor del De-
partament de Filologia Francesa i Romànica, exdirector de la
Biblioteca de Catalunya i exdirector de les Biblioteques de 
la UAB en els seus inicis. 

Es tracta d’una biblioteca majoritàriament de filologia catalana
i romànica en general. Fins ara, n’hem incorporat 1.540 exem-
plars. S’han comprovat els duplicats i d’aquests s’ha descartat el
que no ha convingut. Està previst que durant l’any 2004 s’acabarà
de rebre la resta i quedarà tot incorporat al catàleg.

Per mitjà del Departament de Filologia Francesa i Romàni-
ca, i amb el consentiment del professor Soberanas, es van es-
tablir contactes amb la Universitat de Pitesti de Romania, la
qual va acceptar com a donatiu tot el que nosaltres havíem descar-
tat, per tal d’incrementar els fons dels seus departaments de
Filologia Espanyola i de Filologia Catalana, de creació recent.
La tramesa va ser a càrrec de la Universitat de Pitesti, que va
enviar un camió en el qual es van carregar cent setanta-cinc
caixes de llibres. Amb el proper lliurament, els enviarem tot
allò que no puguem incorporar als nostres fons. 

El tercer trimestre de 2003 es va engegar el procés per traslladar
i absorbir el fons bibliogràfic de l’ICE. 

Ja des de l’inici es van definir les tasques i es van fixar ter-
minis per a cada un dels procediments que s’havien de seguir,
en la posada en marxa dels quals va participar personal de
l’ICE i de la Biblioteca d’Humanitats.

Les tasques han estat diverses segons el tipus de document:
revistes i monografies. 

A grans trets i pel que fa a les revistes, s’han desafectat re-
vistes mortes que hi havia al dipòsit de la Biblioteca d’Humanitats
i s’han passat revistes de la sala al dipòsit per tal de guanyar es-
pai per a les revistes procedents de l’ICE. D’aquesta manera,
s’han pogut anar incorporant en tres fases les revistes que com-
pleten les col·leccions de la Biblioteca d’Humanitats, el fons de
l’ICE de revistes vives i, finalment, el fons de revistes mortes. 

Quant a monografies, s’han comparat els fons catalogats
dels llibres de l’ICE i els de la Biblioteca d’Humanitats, s’han

estudiat els duplicats que convenia mantenir i la resta s’ha
desafectat. S’ha fet lloc als números topogràfics de la primera
planta per tal d’incorporar-hi els llibres que ja venien catalo-
gats amb els nostres mateixos criteris, primer, i posteriorment
els que havien de ser modificats. Finalment, s’està triant tot el
que no ha vingut catalogat i el que en resulti es catalogarà abans
del gener de 2005.

La Biblioteca d’Humanitats 
rep dos importants donatius

El fons bibliogràfic de l’ICE 
passa a la Biblioteca d’Humanitats
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Els beatus
Seguint en la nostra línia divulgativa del fons de la UAB, avui
us parlarem dels beats o beatus.

Es coneixen amb aquest nom els manuscrits que contenen
el Comentari a l’Apocalipsi i Llibre de Daniel, atribuïts a Beat
de Liébana i copiats entre els segles X i XIII.

Beat de Liébana és un monjo que va viure cap a mitjan segle
VIII i va ser abat del monestir de San Martín de Turieno, anomenat
actualment Santo Toribio, a la vall de Liébana, situada a Cantàbria.
Beat va ser un personatge important a la seva època per la
intervenció en la controvèrsia de l’adopcionisme contra el bisbe
Elipand de Toledo; aquest defensava que Crist, com a home,
era fill de Déu, però no per naturalesa sinó per adopció; Beat
defensava l’ortodòxia dels dogmes cristians i va combatre l’heretgia
d’Elipand, juntament amb el bisbe Eteri d’Orma, amb el llibre
Liber adversus Elipandum (Biblioteca d’Humanitats Topo: 276.1
Cor CM/59) i altres escrits. Es creu que cap al 776 va redactar
el seu Comentari a l’Apocalipsi.

El comentari està distribuït en dotze llibres. Primer es
presenta el text bíblic apocalíptic (Storia) i després l’explicació
(Explanatio). En èpoques posteriors, els còdexs van incorporar
textos, com l’explicació de sant Jeroni al Llibre de Daniel,
d’altres relacionats amb les Etimologies de sant Isidor i taules
genealògiques de personatges bíblics.

Sobre el text dels beats hi ha opinions contraposades. Alguns
autors pensen que tots els còdexs deriven d’un únic arquetip; d’altres
creuen en l’existència de diverses redaccions de l’obra de Beat.

Els primers manuscrits van ser escrits en lletra visigòtica i
en èpoques posteriors els trobem en lletra carolina i gòtica. Les
il·lustracions reflecteixen la contemporaneïtat a través del
mobiliari, la figura i la roba dels personatges. Estilísticament,
les miniatures són considerades dins l’art mossàrab i tenen
com a característica el caràcter lineal, la bidimensionalitat, 
la falta de naturalisme, la utilització de colors molt vius i la
disposició de fons formats per bandes de color. 

En l’actualitat es conserva una trentena de còdexs i fragments,
i d’aquests, vint-i-quatre inclouen miniatures.

Dins els fons de la Secció de Reserva de la UAB (Res
fol/101-102), disposem d’un facsímil del Beat de Sant Sever,
l’original del qual es troba a la Biblioteca Nacional de París (ms.
lat. 8878). Aquest manuscrit en concret incloïa el Comentari
a l’Apocalipsi de Sant Joan i Llibre de Daniel i el Liber de
Virginitate Sancte Marie, de sant Isidor. Aquest còdex va ser
realitzat a mitjan segle XI per Stephanus Garsia, per a l’abat de

Sant Sever, Gregori Montaner. L’obra facsímil, editada per
Edilan, està formada per dos volums: el primer, enquadernat
en pell sobre fusta, reprodueix les riques miniatures; el segon
recull la traducció al castellà del text del Comentari i diversos
estudis sobre aquest famós manuscrit.

A tall d’exemple, us volem explicar uns quants detalls
d’alguns dels còdexs que han arribat fins a nosaltres. El de San
Miguel de Escalada, considerat el més antic, va ser realitzat cap
al 926 per Magius al monestir de Lleó, d’on agafa el seu nom.
Actualment es conserva a la Pierpont Morgan Library de Nova
York (MS. 644)

El Beat de Tabara va ser copiat al monestir de San Salvador
de Tabara (Zamora) cap a l’any 968. El manuscrit ha arribat
molt malmès i, de les cent miniatures que tenia, solament en
queden nou. Entre elles cal destacar el dibuix de la torre del
monestir amb l’escriptori i la representació dels miniaturistes.
Aquesta obra va ser començada per Magius i finalitzada després
de la seva mort per Emeteri i Senior. Es conserva a l’Arxiu
Nacional de Madrid (MS. 1097B)

Un dels beats més famosos és el de Girona, realitzat probablement
en un monestir de Lleó cap a l’any 975 per Senior, Emeteri i la
monja Eude. Va ser donat a la Catedral de Girona l’any 1078.
Conserva 114 miniatures i en la seva policromia abunden l’or i
l’argent. És l’únic còdex del Beat (i la còpia seva de Torí) que
incorpora una representació del cel i una altra del baptisme de Crist.
Es conserva a la Catedral de Girona.

Un altre beat que cal destacar és el de la Seu d’Urgell. A
diferència d’altres que solen donar els noms dels autors o el lloc
de procedència i la data d’elaboració, aquest no dóna cap
referència, per la qual cosa no s’ha pogut determinar la identitat
dels cal·lígrafs ni del miniaturista. La majoria dels especialistes
creuen que provenia d’algun monestir de La Rioja i que va ser
copiat cap a la darreria del segle X. Es conserva a l’Arxiu de la
Catedral de la Seu (MS. 26).

Bé, si hem aconseguit despertar el vostre interès per
l’apassionant món dels beatus, podeu trobar més informació
a partir de la següent selecció d’adreces web:

Per saber-ne més sobre Santo Toribio de Liébana

http://www.cantabriainter.net/cantabria/lugares/santoto-ribio.htm
http://www.cantabriajoven.com/camaleno/santotoribio/

L’aprenent de bibliòfil
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Imatges de beatus

Beatus de Girona
http://www.lacatedraldegirona.com/cat/tresor/codex/index.html
Beatus de Valcavado
http://www.bhsc.uva.es/imagenes.html
Beatus de la Seu d’Urgell
http://casal.upc.es/~ramon25/beatus/
Beatus de San Miguel de Escalada
(imatges d’algunes miniatures)
http://www.morganlibrary.org/collections/collections.asp?id=34

Miniatures dels tres beats de la Biblioteca 
Nacional de París

http://mandragore.bnf.fr

Cases editorials especialitzades en facsímils 
(amb imatges): Moleiro

http://www.beato-de-liebana.com

Testimonio

http://www.codeconet.com/lectorlibro/testimonio/beatos.html

Edilán
http://www.edilan.es/edilan/hojas/00.htm

Teresa Santos
Ramon Soler

Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General

Actualment coordinava el processament de revistes electròniques a la
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, i la seva petjada, tot i
que curta, va ser prou intensa per deixar un pòsit d’admiració i respecte
per l’exemple demostrat. Els companys de la Universitat de Vic amb els
quals col·laborava en la Llicenciatura de Documentació també ens
constaten l’esforç i la implicació que va demostrar al llarg dels darrers anys.

D’esperit vitalista i polifacètic, havia acabat la llicenciatura d’Història
Moderna a la UAB ben jove. Va cultivar alhora el seu interès pel cinema i
la crítica amb un interès especial per la cinematografia russa; cal destacar els
seus articles sobre un dels directors russos més insignes, Andrei Tarkovski.
El cinema era un tema de conversa força habitual amb els companys, que
coneixien la seva afició, i amb qui comentava les novetats cinematogràfiques
o en feia crítica. Es pot afirmar que l’Anna era una amant de la lectura i una
enamorada de la natura. 

La sensació d’orfandat ens copsa aquests dies als bibliotecaris i amics que
et vam conèixer i estimar. El teu darrer record el tenim des del bell paratge
de la Guàrdia de Tremp. Allí on et trobis, Anna, i quan arribi l’hora,
reserva’ns un racó perquè puguem seguir aquella conversa que vam deixar
a mitges, i puguem dir-te el que sempre vam pensar i no vam ser a temps
de dir-te.

Vicenç Allué
M. Antònia Galceran

Anna Venancio Castells, bibliotecària
que actualment prestava els seus serveis
a la Biblioteca de Comunicació i
Hemeroteca General, ens ha deixat
després de patir una llarga malaltia. La
recordarem pel seu tracte afable i el
somriure que sempre tenia per a tothom
amb qui creuava cinc paraules. Animada
i optimista per naturalesa, sempre tenia
temps  per donar-te un consell o escoltar
les teves preocupacions. Senzillament
sabia estar al teu costat.

Amb la iniciativa que la caracte-
ritzava, es va especialitzar en el processament tècnic a la Biblioteca de
Veterinària, ajudant a organitzar temàticament els fons i la seva classificació i
mantenint contactes amb moltes biblioteques especialitzades d’arreu per
ajudar a incrementar els fons documentals de què actualment disposem.
Interessada en els fons d’antiquària, recordem la seva il·lusió en poder
participar en el V Congrés Nacional d’Història de la Veterinària del 2000
amb un tractat del segle XVIII de Giovanni Maria Lancisi, i el seu interès a
recollir la informació necessària contactant amb investigadors italians i
biblioteques espanyoles per recuperar les dades significatives per a la seva
ponència.

En record d’Anna Venancio



Algunes de les biblioteques de la UAB elaboren periòdicament el que s’anomenen exposicions bibliogràfiques, que es poden consultar a través d’Internet
i sovint als expositors exteriors de cada seu. Són un intent de fer conviure el món de la imatge i el de la lletra; el de la biblioteca presencial i el de la virtual.
Les temàtiques són diverses, però connecten per continguts amb els fons de cadascuna d’elles, i la tria té molt a veure amb fets informativament parlant
vigents o històricament memorables. Les podeu consultar per mitjà de la pàgina principal de cada biblioteca o bé a les adreces que us adjuntem:

HUMANITATS
«Allò que devem a França» (desembre de 2003-gener de 2004)
http://hipatia.uab.es/france/entrada.htm
«Napoleó i la contrarevolució a Europa» (febrer-març de 2004)
http://hipatia.uab.es/exposicions/napoleo/presentacio.htm
«Immanuel Kant, dos segles després» (abril de 2004)
http://hipatia.uab.es/exposicions/breus/kant/kant.htm
«Famulus. Exposició fotogràfica sobre la família de Laia Rissech» 
(maig de 2004)
http://hipatia.uab.es/exposicions/rissech/famulus.htm

CIÈNCIES I ENGINYERIES
«Llibres més prestats durant el curs 2002-2003» (setembre de 2003)
http://www.bib.uab.es/ciencies/expo/mes.htm
«Quina nota tenen les revistes científiques?» (novembre de 2003)
http://www.bib.uab.es/ciencies/expo/jcr/jcr.htm
«Open access, alternativa a l’edició científica?» (desembre de 2003)
http://www.bib.uab.es/ciencies/expo/open/open.htm
«Novetats digitals» (gener-febrer de 2004)
http://www.bib.uab.es/ciencies/expo/novetats/novetats.htm
«Nanotecnologia» (març-abril de 2004)
http://www.bib.uab.es/ciencies/expo/nano.htm
«Henri Poincaré, 1854-1912» (abril de 2004)
http://www.bib.uab.es/ciencies/expo/poincare/poincare.htm

CIÈNCIES SOCIALS
«Jornades Interdisciplinàries d’Estudi: Vells i Nous Drets Socials. 
Centenari de l’Institut de Reformes Socials» (del 18 de novembre 
al 4 de desembre)
http://www.bib.uab.es/socials/bjornades.htm
«La Constitució espanyola: 25è aniversari (1978-2003)» 
(del 5 de desembre de 2003 al 30 de gener de 2004), 
en col·laboració amb la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
http://www.bib.uab.es/socials/bconstitucio.htm
«Norberto Bobbio, consciència crítica de l’esquerra» 
(del 2 al 29 de febrer)
http://www.bib.uab.es/socials/bbobbio.htm
«Dona immigrant i drets: jornades organitzades 
per la Facultat de Dret de la UAB» (del 3 al 29 de març)
http://www.bib.uab.es/socials/bdonaimm.htm
«Roberto Mesa, internacionalista» (del 30 de març al 16 de maig)
http://www.bib.uab.es/socials/brmesa.htm

BIBLIOTECA DE COMUNICACIÓ I HEMEROTECA GENERAL
«Manuel Vázquez Montalbán, 1939-2003. 
Periodista i escriptor» (octubre-novembre de 2003)
http://www.bib.uab.es/comunica/vz/vazmon.htm
«La llibertat de premsa». Exposició virtual amb motiu del Dia Mundial 
de la Llibertat de Premsa, que se celebra el 3 de maig (abril-maig de 2004)
http://www.bib.uab.es/comunica/lliber/lliber.htm

Darreres exposicions




