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PRESENT ACIÓ 

Enguany s'han dut a terme, a les biblioteques de la UAB, diverses millores substancials que 
depassen amb escre ix I'análisi detallada que recull aquesta Memória. 

En primer lIoc hem reorgani tzat, per tal de millorar el serve i i estalviar recursos, I'oferta de places 
de lectura de nits i de caps de setman a, obrint una sala de la Bibl ioteca de Ciencies Socials 
durant les vint-i-quatre hores del dia tots els dies de I'any. 

Aquest serve i ha estat possible merces a la important ampliació de la Biblioteca de Ciencies 
Socials, on s'han habi litat dues noves plantes amb 400 places de lectura noves i 1.800 m2 de 
superficie nous. També durant I'any 1996 han final itzat les obres de la nova Biblioteca 
d'Humanitats (i naugurada el gener de 1997). 

Un altre fet molt remarcabl e ha estat la posada en funcionament de la biblioteca digital de la 
UAB (anteriorment , en fase de projecte europeu, Decomatel, que permet, en aquesta primera 
fase, I'accés a rev istes en suport digital. 

I finalment, volem destacar la posada en marxa del Catáleg Col'lectiu de les Unive rsitats de 
Catalunya que aplega, en una sola base de dad es, els fons documentals de totes les biblioteques 
universitá ries del nostre pais, primer servei del Consorci de Biblioteques Universitáries de 
Catalunya. 

Joan Gómez Escofet 
Director de l Servei de Bibl ioteques 

Memoria del Servei de Bibl ioteques '996 5 



6 Memoria del Servei de Bibliote.ques '996 



DADES ESTADíSTIQUES 

A cont inuació es comenten breument alguns deis parámetres que cal tenir més en compte a 
I'hora de fer una aná li si de les dades estad istiques de les biblioteques. Com cada any, en prim er 
lIoc vo lem record ar que, tot i que en alguns casos s'ind ica la biblioteca o les biblioteques que 
més destaquen quantitativament en un apartat o al tre, aixó no vol ser indicat iu de cap tipus de 
valoració qualitativa, que únicament pot fer-se tenint en compte diversos parámetres i 
relacionant-Ios amb altres fa ctors no indicats en aquest capitol com, per exemple, el nom bre de 
persones que treballen a cada biblioteca o el nombre d 'usuaris potencials . 

D'altra banda, i per tal de poder veure I'evolució de les dades al Ila rg d'un periode de temps més 
ampli que el purament anual d'aquesta memória, sovint s' indiquen les xif res referents als darrers 
anys. 

FONS BIBLlOGRÁFICS 

Llibres 

Durant el 1996, el nombre de Ilibres que s' han inco rporat als fons de les nostres bibli oteq ues és 
de 33.639. Aquesta xifra és un 25% infe rior a la de I'any passat, peró ca l tenir en compte que 
la diferéncia és causada principalment per I' important nombre de donatius que es van rebre 
I'any 1995. Concretament, aquest any els lIibres adquirits procedents de donacions han estat 
13.116 (38%1; els arribats per intercanvi, 2.382 (7%1; i els de compra, 18.567 (55%1. La 
relativa estabili t at de les compres i deis intercanvis és evident si consulte m les dades deis 
darrers anys. Si comparem les dades de 1996 amb les de I'any anterior, constatem que, 
globalment, el nombre de vo lums adqu irits per compra va ser un 5 % inferior, els fans procedents 
d 'inte rcanv is van pujar un 4 % i els de donació, tal co m constatávem més amunt, van ser un 
35% menys que I'any anterior. 

El nom bre total de lIibres era, el 31 de desembre de 1996, de 649.252. 

Any 
,.,-:':"'" 

Nombre de lIibres ingressats 

1988 32.231 
1989 36.205 
1990 40.172 
1 991 33.842 
1992 28.887 
1993 31.992 
1994 33.061 
1995 42.207 
1996 33 .639 
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Al gráfic es pot veure I'evolució d'aquests darrers 9 anys. 
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La biblioteca que més lIibres ha inco rp orat al seu fons és la Biblioteca de Lletres (11.040 
vo lums), i a continuació la Biblioteca de Ciéncies Socia ls (7.137 volums). 

Publicacions periódiques 

Pel que fa a les publicacions periódiques, els fons també han estat incrementats amb noves 
co l·leccions. En total, sumen 34.341 col' leccions; unes 350 són diaris, la major part deis quals 
estan dipositats al' Hemeroteca General. 

Les publicacions peri ód iques en curs de recepció són 13.105, gairebé un 9 % més que el 1995 .. 
Globalment, un 44,5% d'aquestes col'leccions es rep per subscripció de pagament, el 15'5% 
es rep per intercanvi amb publicacions de la UAB i el 40 % són donatius. El nombre de 
subscripcions és bastant estable pel que fa a intercanvis i subscripcions de pagamento L'apartat 
de donatius és el que ha crescut més respecte de I'any ante ri or (+ 18'5%1. 

8 Memoria del Servei de Biblioteques 1996 



LLlBRES CATALOGATS 

El nombre de lIibres catalogats ha estat de 58.538, una xifra notablement superior a la de I'any 
anterior . Aquesta dada és fruit de l 'esfor9 de tot el personal de les biblioteques i també de la 
participació en el Catáleg Col'lect iu de Biblioteques Universitáries de Catalunya. Les biblioteques 
tenen al dia la catalogació de les noves adquisicions i esmercen, a més, una part deis recursos a 
reconvertir alguns fons antics que encara no havia estat possible d'afegir al catáleg 
automatitzat. Durant I'any 1996 s'ha elabora! un estudi per tal de reduir al mínim imprescindib le 
el temps transcorregut entre que s'encarrega I' adquisició d'un Il ibre i que aquest és posat a 
disposició deis usuaris, un cop superats els trámit s d'adquisició i processament técnico 

Any > Llibres catalogats 
1988 34 .771 
1989 35.522 
1990 34.890 
1991 33 .045 
1992 42.952 
1993 37.793 
1994 42 .630 
1995 51.244 
1996 58.538 

LU8 RES CAT ALOGATS 

,. '" 

1988 1989 ' 990 1991 1~92 1993 1994 1995 1996 
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USUARIS 

El nombre d'usuaris de les biblioteques de la UAB durant el 1996 ha estat de 4.289.281. Aixó 
representa un increment d'ús de les bibl ioteques de 1' 1,5 % respecte de I'any anteri or. En real itat 
I'increment és superi or, ja que cal tenir en compte que durant el mes de desembre dues 
biblioteques, la de Formació del Professorat i la de Lletres, es van tancar per tal d'efectuar el 
t raslla t deis seus fons a la nova Biblioteca d' Humanitats. Si observe m aquesta série estadística, 
podem veure que el nombre d'usuaris de I'any 1988 gairebé s'ha triplicat, ja que per cada 100 
usuaris que van entrar a les bib lioteques I'any 1988, el 1996 en van entrar 295. 

Any / No m bre d 'usuar,s 
1989 1.901.924 
1990 2.433.280 
1991 2.824.461 
1992 2 .831 .847 
1993 3.415.143 
1994 3.996.506 
1995 4.229 .04 1 
1996 4.289.28 1 

Hi ha tres biblioteques que superen el mig milió d'usuari s: la Biblioteca de Ciéncies Socials ha 
atés 1.2 17 .493 d'usuari s, la Biblioteca de Ciéncies n'ha atés 818.121 i la Biblioteca de 
Lletres, 60 1.788. 

NOMBRE O'USUARIS 

2.433.280 

1.901.924 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
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CONSULTES A LES SALES DE LECTURA 

El nombre de lIibres consultats a les bibl ioteques ha estat d'1.052.369 
publ icacions peri ódiques, 462.548. D'a lt ra banda, s'han efectuat 49.975 
materia ls documentals. El tota l del nombre de consultes a les sales de 

i les consul tes de 
consultes a d' altres 
lectura ha estat de 

1.564.892 i ha augmentat globa lment d'un 1 %. La consulta de monografies s'ha mantingut 
gairebé en les mate ixes dades de I'any anterior, mentre que ha augmentat d'un 6% la consu lta 
de les pub li cac ions periód iques. La dismi nució d'un 17% en I'ús d'alt res materi als documenta ls 
ca l atribu ir-la, en part, als fons massa redu"lts d'a lguns deis materia ls (vídeos, discos 
compactes) i al relativament petit increment de nous títo ls que han experiment at. D'altra banda, 
una petita part de les dades estadístiques sobre les consultes d' aquest tipus de material pot 
haver quedat inelosa en alguna biblioteca sota I'apartat de monografies. 

Any 

1988 
1989 
1990 
199 1 
1992 
19 93 

Nombre de 
consultes de 

lIibres 

Nombre de 
consultes de 

revistes 

__ 4::-::80"2_84 ____ _ 
679.782 248.860 
64 2.349 265.084 

Nombre de 
consultes de 

material no llibre 

Total de 
consultes 

928.642 
907.433 

- 7 38.76-3-- - -- 351.7 69---'-'" --.---.---- 1 .090 .4 72 1 
...... - ._- ... -- ... _-- ...... -_...... ... .~._~_. __ ... . 

_ 632 92-º.... }0..5-,~8-ª--:.. ___ ._ 22 . 28~___ 938.208 I 
828.640 336.957 32.598 1.165.597 

--.". _._ .. -._-~. - .- _.---"----_. ----- _._------~ .. _.¡ ... - - --~--

1994 1.033.068 4 17 .095 38.082 ' 1.450.163 
--~.- ---------_._-

1995 1.050.3 17 4 37 .4 89 60.489 : 1.487.806 

: __ 1 J}~~_".:~··:::=:=:.,1.;2.~I~.§ .~==. __ !§,~;.5.~.~ ......... =~~~~~::. 49]?~ ___ L~=i3If89.D 

NOMBRE DE CONSULTES 
1.050.317 1.052.369 

828.640 

738.703 

679.782 642.349 
632.920 

1988 1989 
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PRÉSTECS 

El nombre de préstecs domicil ia ri s aquest any ha estat de 430.901 Aquesta xifra representa un 
3' 5 % d 'increment respecte la de 1995. En aquests moments, gairebé es duplica el nombre de 
préstecs que s'efectuaven el 1988. 

Any Nombre de préstecs 

1988 224.806 
1989 236.261 
1990 240 .003 
1991 241. 859 
1992 221. 240 
1993 29 2.080 
1994 369.805 
1995 4 16. 545 
1996 430.901 

NOM BRE DE PRÉSTECS 

Com en anys ante ri ors, la bi bl iot eca que ha tingu t el major no mbre de préstecs és la Bi bliot eca 
de Lletres, amb 11 6. 533 préstecs. 
Si tenim en compt e el nombre d'usuaris potencials de la nostra comunitat universitári a (alumnes, 
professors i personal d 'ad ministració i serveis) i dividim aquesta xifra pel no mbre tot al de 
préstecs en result a que, de mitjana, s 'han extret en ·préstec uns 11 lI ibres per persona i any. 
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DADES ESTADíSTIQUES DE L'ANY 1996 

TAULES DE RESUMS 

Memoria del Servei de Biblioteques 1996 13 



Fons documental material no llibre de I'any 1996 
(nombre d'unitats el 31-12-1996) 

M apes i plánols 

Gravats i ca rtells 

Manuscrits 

Fotografies 

Oiapositives 

Mi crof ilms 

Microfitxes 

Pel ·lícules 

Víd eos 

Cassets 

Oiscs 

CO-áudio 

CO-ROM 

Oisquets d'ordinador 

Altres materials 

Total 
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31 .411 

3.831 

43 

23.282 

8.479 

8.696 

139.718 

58 

6.382 

1.212 

56 

586 

526 

1.149 

47.508 

272 .937 



Fons bibliográfic de la UAB de I'any 1996 
(dades del 31-12-1996) 

Biblioteques 

General 

Ciéncies 

Ciéncies de la Comunicació 

Hemeroteca General 

CEDOC 

Ciéncies Socials 

Lletres 

Cartoteca Genera l 

Medicina 1 

Veterinaria 

Formació del Professorat 

Bibl. Universitária de 
Sabadell 
Traducció i Interpreta ció 

Institut de Musicologia 

Totals 1,/. 

Llibres CoHecCians de 
publícaCions periOdiqu~s 

83.687 2.493 

61.159 2.911 

45.590 1.142 

9 5.977 

3.798 6.088 

154.557 6.239 

170.563 3.723 

510 , 
33.108 1.741 

12.286 867 

45.328 502 

14.432 2.035 

21.079 527 

3.146 95 

649.252 34.341 

J . Inclou la Biblioteca del campus més les de les unitat s docents . 
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Resum estadístí c de lectors i de consu ltes durant I'a ny '996 
Idades del 3' -, 2-' 9961 

Sibli oteques LeC10 ts Consultes Consultes 
monografía p ub licacions 

periódiques 
General 39866 6575 235 

Cienc ies 8 1a121 180253 65104 

Ciencie s de la Comunicació 229 165 78464 22096 

Heme roteca Gene ral 1 4 901 2 O 79082 

CEDOC 11 88 1200 3477 

Ciencies Socinls 1 2 17493 297 446 '158 77 

LicIt es 60 1788 201177 8 1708 

Cart o teca General ~ 1965 153 O 

Medicina - 8ell ate rra 23 4 577 256 25 6238 

Medicina - UD de ¡'Hospi t al del 37 760 18895 14115 
Ma , 

Medicina - UD de Sant Pau 27479 4 457 503 

Medicina UD d e la ValJ 20430 4 042 246 
d'Heb ron 

M edici na - UD Trias i Pujol 2 1410 2285 28870 

Veterinaria 2 31 4 57 51006 13954 

Formació del Pro f essorat 18855 3 105 158 9 '" 

Bibl. Universi ¡EHia de Sabadel l 334 09 1 23012 17 9 99 

T raducció i Interp retació 1345 2 8 51584 373 1 

Insti tut de Musico logi a 398 1037 202 

) To ta ls ., 4289281 1052369 462548 

., ........ 

Consultes It TOlal d. 
material no consultes 

!libre 
519 7329 

2 146 2 4 7503 

906 7 109627 

11471 90553 

514 1 981a 

104 3 4 14366 

1856 284741 

15733 15886 

393 32256 

O 33010 

O 4960 

O 4 288 

476 3163 1 

342 65302 

13 66 11 5635 

184 41 195 

O 553 15 

238 1477 

49975 li 1564892 

Inclou les dade s de l' Institut de Biologia Fonametal ( l ectors : 4 . 524 ; consulta 
de publicacions peri ódiques : 21 , 650) 
J , Pel que fa al nombre de consulte s de material car tografic, vegeu la pág, 2 4. 
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Resum estadístic d'adquisicions durant I'any 1996 
(dades del 31-12-1996) 

Biblioteques Demanats a 
Compra de 

lIibres 
General 20 

Ciencies 217 

Cienc ies de la Comunicació 673 

Hemeroteca General O 

CEDOC O 

Ciencies Social s 796 

Lletres 2.747 

Cartoteca Genera l O 

Medicina - Bellaterra 5 

Medicina - UD de l' Hospital del Mar 2 

Medicina· UD de Sant Pau O 

Medicina - UD de la Vall d'Hebron O 

Medicina - UD Trias i Pujol 3 

Veterinaria 152 

Formació del Professorat O 

Bibl. Universitária de Sabadell O 

Traducció i Interpretació O 

In stitut de Musicología O 

Totals i 4,615 
•••••••• 

:::it Demanats a j i Total de 
altres I h comandes 

ii prove'idors tramitaq€s 
14 34 

1.623 1 .840 

867 1 .540 

O O 

O O 

2.334 3.130 

1 .853 4.600 

55 55 

185 190 

60 62 

58 58 

81 81 

108 111 

165 317 

1 .576 1.576 

564 564 

635 635 

O O 

...•. 10,178 

• ••••••••••• 

14,793 
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Resum estadístíc de lIibres ingressats durant I 'any 1996 
(dades del 31-12-19961 

•••••. i Biblioteques ¡ i Compra 

i t i 
General 116 

Ciencies 1 .812 

Ciencies de la Comunica ció 1.340 

Hemeroteca General 1 

CEDOC O 

Ciencies Social s 4.399 

lIetres 6.458 

Cartoteca Genera l 23 

Medicina -Bellaterra 277 

Medicina - UD de I' Hospital del Mar 81 

Medicina - UD de Sant Pau 67 

Med icina - UD de la Va l! d'Hebron 105 

Medicina - UD Trias i Pujol 202 

Veterinaria 390 

Formació del Prolessorat 1 .658 

Bibl. Universitária de Sabadell 630 

Traducció i Interpretació 578 

Institut de Musicología 4 

'Totals Ir 18.567 
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Donatíu Intercanvi Total de 

l i registres 

559 42 717 

1.316 291 3.419 

478 81 1 .899 

8 O 9 

798 O 798 

2.286 452 7. 137 

3.260 1.322 11.040 

7 1 31 

76 80 433 

88 O 169 

41 O 108 

30 O 135 

34 O 236 

249 58 697 

351 127 2.136 

444 8 1.082 

2.969 O 3.547 

17 3 24 

13.116 2_382 33.639 



Resum estadístíc del préstec durant l' any 1996 
(dades del 31-12-1996) 

~i~:' 
es 

) 
General 2.381 

Cieneies 57.734 

C¡eneies de la Comunica ció 47.676 

Hemeroteca Genera l * O 

CEDOC' O 

CiEmcies Socials 89.366 

Lletres 116.533 

Cartoteca General*" O 

Medicina - Bellaterra 20.614 

Medicina UD de I'Hospital del 3.189 
Mar 

Medicina - UD de Sant Pau 3.571 

Medicina - UD de la Va ll d'Hebron 3.198 

Medicina - UD Trias i Pujol 1.082 

Veterinaria 17.096 

Formació del Professorat 36.387 

Bibl. Universitária de Sabadell 20.400 

Traducció i Interpretació 11.674 

Institut de Mus icolog ia * O 

\ ' u,a15 
{ } 430,901 

* No s'hi ofereix préstec domiciliari o 

Reserves Tornats i 

224 1.697 267 

5.369 57.106 12.676 

3.773 43.596 2.336 

O O O 

O O O 

6 .334 74.610 14.221 

4.809 92.654 12.089 

O O O 

2.128 16.320 3.736 

74 2.260 41 

500 3.284 100 

316 3.015 12 

97 971 37 

520 13.151 243 

1.247 29.780 4.783 

1.332 17.141 2.207 

302 11.482 772 

O O O 

27_025 367:067 ¡; «¡;?n 
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Resum estadístic de documents processats durant I'a ny 1996 
(dades del 31-12-19961 

Biblioteques Catalogació Enquadernació 

General 12.632 O 

Ciencies 6 .700 348 

Ciencies de la Comunicació 3706 O 

Hemeroteca Genera l 30 O 

CEDOC O O 

Ciencies Socials 7.519 11 5 

Lletres 13.670 180 

Medicina - Bellaterra 2.241 93 

Medicina - UD de I'Hospital del Mar 298 30 

Medicina - UD de Sant Pau 1 .294 O 

Medicina - UD de la VaU d' Hebron 835 O 

Medici na - UD T rias i Pujol 194 O 

Veterinaria 1.076 103 

Formació del Professorat 4 .651 66 

Bibl. Univers itária de Sabadell 1.706 21 

Traducció i Interpretació 1.986 84 

Institut de Musicologia O O 

OTotal 58.538 1 .040 
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Resum estadístíc de col'leccions de publícacíons períódiques ingressades durant I'any 1996 
(dades del 3 1-1 2·1996) 

BiblioteQues Titols Nombre ;:;:-Reclamacions 
d'exemplars 

" General 152 1 .507 51 

Cieneies 112 14.584 1 .824 

Cieneies de la Comunicació 62 3.345 312 

Hemeroteca General 42 3 59 .265 3.922 

CEDOC O 6.795 O 

Ciéndes Socials 523 20 .567 1 .095 

Lletres 2 14 8 .51 0 1 .179 

Ca rtoteca General O O O 

M edi cina· BeUaterra 14 3.136 100 

Medicina UD de l' Hospital del 5 2.862 57 
Mar 
Medicina - UD de Sant Pau O 231 19 

Med icina - UD de la Vall d' Hebron 7 1.415 60 

Medicina - UD Trias i Pujol 18 3.821 148 

Vete rinaria 53 3.896 102 
. 

Form ació del Professorat 43 1.973 150 

Bib l. Univers itária de Sabadell 380 6. 117 1 .549 

Traducció i Interpreta ció 46 4.973 1.963 

Insti tut de Musicología O O O 

Totals 2.052 . 142 ,997 1. 12.531 
. 

.. Inclou 1 . 938 de l' IBF. 
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Resum estadistic de publicacions periódiques processades durant I'any 1996 
(dades del 3 1-12-1996) 

;-' '4' Catalogadó i I ; :,- Enquadern ació 
....... 

TiIOI, TOlol 
... .. I ; 

147 5 152 O 

Ciencies 63 49 112 214 

I Ciencies de la , 52 10 62 348 

Hemeroteca General 217 206 423 850 

CEDOC O O O O 

~Socl,', 523 O 523 3 16 

lIelt es 203 11 214 211 

Medicina - Bellalcrra 14 O 14 O 

IMa, 
, - UD de I'Hospital del O 5 5 23 

Medici na · UD de San! Pau O O O O 

UD de la Va" O 7 7 O 

I , - UD T,I" I Pujol O 18 18 O 

42 11 53 O 

del 36 7 43 O 

~ Univetsi tilria de Sabadell 110 2 17 327 56 

I Tradu cció i Inte rpretació 42 4 46 O 

~ ; I I O O O O 

I ~ ~:IIIUI _" de Cienci es de 4 4 8 O 

I '5 7 } II 1.453 I 554 . 20071 I 2.018 

Fotocopies T 

I 
147.790 

152 .625 

27 .61 1 

56.443 

O 

1.309. 1 32 

-O 

66.568 

230.309 

890 

4 .006 

1 

279.642 

O 

O 

19.015 

99.167 

850 

2.557.692 

. - Del total de 1 . 453 catalogacion s de col · leccion s de la DAB, 287 han e stat tetes 
per la Secció de Processament Tecnic . 
. , . Les dades són pa r cials, perque n o sempre és possible que l' empresa concessionaria 
en f aciliti . En tot cas, la informació que faci l ite m f a referencia al t otal de 
copies fetes a les biblioteques, i ndependen tmen t qu e si guin de ll ibres o de 
revistes . 
~ No n'han fa c i l ita t dades . 
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Publicacions periódiques en curs de recepció durant l' any 1996 
Idades del 31 -12-1996J 

Biblioteques Pagament Intercanvi 

General 68 30 

Ciencies 586 45 0 

Ciencies de la Comunica ció 340 71 

Hemeroteca General 263 37 

CEDOC O O 

Ciencies Socials 1.695 187 

Lletres 1.221 1 .127 

Med icina - Be llaterr a 173 7 

Medicina - UD de I'Hosp ital de l 32 1 O 
Mar 
Medic ina - UD de Sant Pau 20 1 

Medicina - UD de la Va ll 71 O 
d'Hebron 
Medicina - UD Trias i Pujol 258 O 

Veterinári a 2 17 11 

Formació del Professorat 191 20 

Traducció i Inte rpretació 146 70 

Bibl. Universitá ri a de Sabade ll 258 16 

Insti tut de Musico logi a O 13 

xarxa CD-ROM 11 O 

Totals o> 5. 839 2 .040 

I Donaci6 Totals 
I l" 

293 391 

227 1.263 

168 579 

1.196 1.496 

300 300 

1.394 3.276 

148 2.496 

11 6 296 

33 354 

1 1 32 

11 82 

26 284 

198 4 26 

79 290 

99 3 15 

924 1.198 

3 16 

O 11 

5. 226 13.1 0.5 
::"::: .. '!::' 
'C 
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Consultes de material no llibre durant l' any 1996 
Bóql;ql~1I A~,I~f~,',i · rttS 'N; Micf~tilx,$ cl'Il;slt~,,)(:r l-::::v.¡~$'· '1 ::::'_CD ,~dlo 

e ,bL General " o I O I O 

Ar~ i u Gene,,,1 o o o o o 

Cieneies 118 JOJ o '" o 

C. Comu .... eaeló 17 21 1033 3542 4229 

Heme,oleea 4519 695 2 o o o 

CEDOC o o o 605 o 

C. Socials '" '" o 68 o 

Lletres '" 1081 o '" o 

Carte!e"a Gen".al o o o o o 

Medic ina o 20 o 363 o 

UD. H. del Ma, o o o o o 

UD. Van d'HebfOn o o o o o 

UD . Sanl Pau o o o o o 

UD. Tr ias i Pujol o o o o o 

Veterinaria o o o '" o 

f. Professoral o o 29 1183 '" 
Umv, Sabadell o o os, o 

T'ad, lme ' or. o o o o o 

Ins l. Musieol o 23B o o o 

Inst. SioL Fonam. o o o o o 

-5.116 I tO'62::; 1000 -. ';::' 4316 

fD ·~e,~:t' ! , ~=: 1, ,-,,-, ',- I t~:r+; 
o o o 

o o o 

o 0:;90 

o o 160 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o 11174 , 
o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

0 :-' lf11o:'-" -'-' 18:8 

DI$~I$ :": 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

17 

10 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

2'1-

G,,,"vatt 
¡;¡¡'leHs 

, 
o 

o 

o 

o 

o 

4 536 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

~,_ol09laf!lI!-$ 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

4 539 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

-4536 ,,-- --;-= 

Ve geu el nombre de consultes alcapíto l de Servei s d'informació digi tal 
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Pel i;eulll!-~ D!~*)I~:':-::' Aluet 

o o 5" 

o o o 

o o '" 
o o " 
o o o 

o o o 

o o <SO 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o '" 
o o o 

o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 
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Fons totals de material no llibre el 31 de desembre de 1996 

6ibl ¡OI~1I - M felofilr!1* M jurithxes Cl'IBSetS 'Vide<>~ 

Bibl. General " 67 15 o 

An,;u Gene,al o o o o 

Cierocies 65~ 5205 o 1052 

C. Comunac"c,ó 1<6 628 186 2470 

HemerOTeca 5345 22601 o o 

Cedoc o o 100 16' 

C. Socials 1220 7752 18 '" 
Lleues 12 1 0 9067 4 122 686 

Cllltolec", General o o o o 

Mediein .. o 800 o 103 

UD .H. del M .. , o o o '5 

UD.Vall d'Heb,on o o o o 

UD . Sant Pau o o o o 

UD. Tr ias ; Pujol o o o 33 

Vete,;n.),;" 78 '9' o 200 

F. P,olesso' ,,¡ o 72 557 143 1 

Univ. Sabadell o 65 82 169 

T.ad . ¡n!erp .. o 69 '" 30 

Inst . Musieol o 5419 o 

Insl. Biol. Fonam. o o o o 

.;,:Tot'll.s,:: -::,,-;- I <,;i:: "', _;.::;;:::"8696" 1397.1,13; 1':"';" e'3!J2;.; 

C[) :.;\l:<i~{) 

o 

o 

, 
31 

o 

o 

o 

10' 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

392 

50 

o 

o 

o 

s-ss : 

" C D-ROM 

" 
o 

" 
6 

20 

o 

101 

<6 

, 

o 

o 

o 

130 

" 
113 

8 

o 

o 

'" 

M a¡IU' f 
p!:';,lQIs 

o 

o 

2067 

'5 

o 

o 

o 

o 

27674 

o 

o 

o 

o 

o 

'90 

1465 

o 

o 

o 

o 

~~~ . 

o 

o 

3S 

o 

o 

, 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

8 

o 

o 

o 

o 

"3141t::':I.: :'\:. SS 

Dis<tu/!IS" 

'9 

o 

2S 

10 

o 

656 

81 

6 

6 

o 

o 

29 

18 

290 

o 

o 

o 

1149 

G:,,,,,;:.u 
c<)rt~ll, 

60 

o 

'5 

'" 
o 

3614 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

2S 

o 

o 

o 

o 

o 

'36'31 
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FOf "!ij,Mi" P ~~·f¡ci ir.,s Di "Il:<>~ltl'¡ilJ . Altie'S 

o o o o 

8542 o 1851 o 

2586 o 2S 28859 

181 o 26 5496 

o o o o 

o 50 3500 10728 

o o o 812 

o o o o 

11973 o o o 

o o '" o 

o o 1064 o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o 39 

o 8 o 108 

o o o " 
o o o o 

o o o 1450 

o o o o 

2"3282 68 1812 -;;-4'1S08;., 



Increment del material no lIibre durant l' any 1996 
Blbllole:<:1I M k ,ofllm s Mjcr~fll xé~ Cass.,h _::':""':'_ V ldM8 . C~udi(l CO·AOM M~ts' O,ses '.': OisQt ...... G' '''''U$ , FOI<:.g,tlfl"'s P~Hieu'u DI .. po~j l¡V",s AIt,,,,s 

pf¡'flI>ls ..... Ielh' 

Bibl. General O O O S O 'O O O , O O O O O 

A,xiu Gene,al O O O O O O O O O O O O O O 

Cienci"s , 1009 O " O 6 O O 2 O O O O '" 
C. Comunic .. c,ó O O " 111 5 " 1 O O O O O O O 2069 

Hemeroteca '" 2137 O O O 12 O O O O O O O O 

CEDO C O O O O O O O O O O O O O O 

c. Soc,als O O O " O " O 9 m O O O O 33 

Lletre s l O' 1078 33 126 103 " O O 29 O O O O O 

Canolec .. Gener,,1 O O O O ~ , 1066 O O O 1414 O O O 

MedICIna O " O 6 O S O O 19 O O O O O 

UD. H. del M." O O O O O O O O O O O O O O 

UD. Vall d'Hebron O O O O O , O O O O O O O O 

UD. San! p.",. O O O O O O O O O O O O O O 

UD. Trias j PuJol O O O O O O O O O O O O O O 

Vete,in';,i .. O O O " O " O O O O O O O O 

F. P,ofesso,a! O " 11 " " 
, , O , O O O O O 

Univ. S abad,,11 O , 12 33 O " O O 15S O O O O 100 

Trad.ln¡"rp'. O O B 2 O , O O O O O O O O 

Insl. Musicol O O O O O O O O O O O O O O 

Ins1. Bio l. Fonam , O O O O O O O O O O O O O O 

t< 592 1 <······ ··· "" 114 . 1455'- 174 ; ZSO' ,oe1 9 '-· '" O 1414 y< . O 
..... O 2691 

•• •• 
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BALAN!; ECONÓMIC DE LA DESPESA EN FONS BIBLlOGRAFICS DE LA 
UAB DURANT L'ANY 1996 

L'article 38 del Reglament del Servei de Bibl ioteques diu, textualment: 

< < La Direcció del Servei de Bib lioteques, amb caracter anual, elaborara un informe sobre la 
despesa en fons bibl iografics i documentals efectuada per la UAB, que tramet ra a la comissió 
delegada de la Junta de Govern responsable de la política bibliotecaria i fara pública a través de 
la memória anual del Servei. > >. 

L'avaluació de la despesa bibliogratica del 1996 ha estat elaborada amb les dades 
proporcionades per I'Área d'Economia i Finances. S'han tingut en compte totes les despeses de 
tots els centres i les unitats de cost de la UAB, codificats sota els conceptes i les descripcions 
següents: 

227 10 
22720 
22721 
22722 
28340 
63200 
64090 

Llibres 
Revistes 
Material documental divers 
Enquadernacions de Ilibres i publicacions 
Adqu isicions bibliogratiques 
Reposició de fons bibliogratics 
Adquisicions bibliogratiques 

El concepte 22710 fa referéncia a la despesa en lI ibres amb els centres de cost de 
funcio nament. 
El concepte 22720 indica la despesa en publ icacions peri ódiques tant amb els centres de cost 
de funcionament com amb el pressupost central itzat de revistes . 
El concepte 22 7 21 s'ap li ca a les adqu isicions de materi al documental no Ilibre (per exemple, 
bases de dades en CD-ROM i víde.o.sl. 
El concepte 22722 engloba les enquadernacions de volums de publ icacions periódiques i la 
restauració d'enquadernacions de lIibres. 
Els conceptes 28340, 63200 i 64090 fan refe réncia a les dive rses adquisicions de fons 
bibliografics i documentals no realitzades amb els pressupostos ordinaris (per exemple, ajuts 
diversos de tipus FI U, DGU, CIRIT, etc.l. Aquesta informació no permet determinar, peró, quina 
despesa s 'ha destinat a Ili bres i qu ina a subscripcions de pub licac ions periódiques o a d'a ltres 
tipus de material documental. 
Amb tot , no cal descartar que, sota un concepte del tipus < <Material inventariable> > s'hagi 
codi fi cat alguna adquisició de materia l bibliogratic o documental. Per aquest mot i u, hem de 
considerar les dades que donem únicament orient atives i globalment no comparables entre si ni 
amb les d'anys anteri ors. 
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Total de despeses bibliografiques de 1996 

Llibres 
173.334.647 ptes. 

Revistes 
150.976.409 ptes. 

Altres fans dacumentals 
26.790. 17 1 ptes. 
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Enquadernació 
7.176.737 ptes. 



CENTRE AOMINISTRAOOR Uibres RevlS1es Male,ial Enquadernacions Adquis iClons Reposició de Adqulsicions Total 
227 10 -22720 documental " llibres i bibhogr.lftque fons bibUogrMiques 

dlvers pUblicacions s 28340 blbliograncs &4090 I 22121 22722 63200 
RECTORAT 45221 790 178 36965 874 364 

CONSELL SOCIAL 8008 46997 55005 

VICERECT RELACIONS INTERNACIONAlS 2 dOO 28224 :30.624 

VICERECT COOROINACIO INSTITUCIONAL I 5 :321 O 5321 
eSTUOIS 
VICERECT INVESTIGACIO I PROFESSORAT 26600 28600 

GERENCIA 28600 28.600 

VICEGERENCIA O'ECONOMIA 5227 5.227 

SERVEI D'ECONOMIA I FINANCES 97517 224667 65880 366264 

OfiCINA D'INVESTIGACIQ 5600 144 621 150 421 

VICEGERENCIA ACAOEMICA 1500 130314 131814 

AREA DE PERSONAL 2432:34 68216 31 1 450 

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOlOGIA O O 

SERVE! O'ALUMNES " 208 24320 29.667 98.195 

ASPECTES FQNAMENTAlS COMUNITATS 269090 269090 
EUROPEES 
INTRODUCCIO CIENTIFICA 25182 25182 

GABINET JURIDIC 11\ 927 43638 175 lID 330.675 

FISICA A L'ABAST 2:36 499 236,499 

ART CULTURAL VISUAL Del SEGLE XX O O 

CPO 89124 14.512 103.638 

GABINET DE LLENGUA CATALANA 159 :319 169341 O O :328.680 

SERVEIS ESPECIFICS CENTRALS 726,753 726.753 

VICERECTORAT DE QUAlITAT UNIVERSITARIA O O 

LUCENCIATURA DE MEOI AMBIENT 325042 325.042 

SERVEIS CENTRALS 25.008 127 25008.127 

AREA O' ARQUITECTURA I D'URBANISME 57855 71 41 6 23.920 153.191 

AREA DE LOGISTICA J DE MEDI AM81ENT 133939 111 .982 245.921 

fACULTAT DE LLETRES 17 355 4.144.947 301160 11 1.151 3862.8 17 8 437.430 

fACULTAT OE MEDICINA 11.000 22.162 "" 260 128.41 1 728 41 8 1 194.251 

fACULTAr DE CIENCIES 43560 31.300 605.785 680.645 

FACULTAT DE CC ECONOMIQUES 352029 9335605 1 858 433 18.650 229553 903526 630.394 13328.192 

FACULTAT DE CII::NCIES DE LA COMUNICACIO 11 5919 O 29696 101 .5:30 1,148.659 61.:321 ',457,125 

f ACULTATDEDRET 6.926.235 880.687 814 941 25.280 1.046,744 3.735 9,697622 

FACULTAT DE VETERINARIA 12.:350 125750 886,612 1.026.712 

FACUL TAT DE C. POllTIQUES I SQCIOlOGIA 135.915 7051 0 46740 106.104 625946 985,215 

fACUL TAT DE PSICOLOGIA 32395 146.967 969878 22.968 656 120 2050,128 

FACULTAT DE CIENCIES DE L'EDUCACIO 564984 54681 249136 o 19.717 985,309 O 1,873.807 

FACULTAT DE TRADUCCIO 2.395.3 18 24.114 29.284 15711 94.814 450,963 :3 .010.204 

ADMINISTRACIO DE CIENCIES 185 476 185 476 

SECCIONS DE LA FAC DE CIENCIES O 43 044 43044 

ADMINISTRAC10 DE VETERINARIA 21095 21095 

ADMINISTRACIO DE MEDICINA "00 "00 

ADMINISTRACIO DE lLETRES I PSICOlOGIA 10500 12.532 34668 57700 

ADMINISTRACIO DE C COMUNICAC1O o o 

ADMINISTRACIO DE CIENCIES SOCIAlS 2_995 "624 2.371 

ADMINISTRACIO fAC, DE C DE L" EDUCACIO 14.714 1.350 16.064 

ADMINISTRACIO DE SABADELL 4607 • 607 

UD SANT PAU 359991 9.000 14240 383231 

UO. VALL O'HEBRON 275605 26 1 746 55 145 592.496 

UD. HOSPITAL DEL MAR 720013 12934 60725 813.672 
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CENTRE ADM!N!STRADOR Uibrl's Rev!5 tes Materia l :~, Enquadernacions Aqquisiclons Reposicfó de AdquJ5iclons Tota l 
221,10 221'20 ~.D cumenta! dI! UUnK J bibllogra fique fons<'" b.i l:J:il.ogriifiqU&S 

•• ••••••• 

}: dillers pUbl!,CaCIOns s: 28340 "',:::' bibií¡;grilfics e;W~8: '::::": . 
22121 22122 63200' 

UD H GERMANS TRIAS I PUJOL 339765 54100 276380 27958 698.203 

EU ESTUDIS EMPRESARIAlS DE SABADEl l 1 810.608 974,110 228648 13631 219680 360 797 36745 3644219 

E U. D'INFORMATICA DE SABADEll 716838 213508 18803 22543 "00 184 239 1,159931 

DEPT O' INFORMATICA 746347 322752 77 720 11 4445 322349 516,397 2100 010 

DEPT DE MATEMATIQUES 1 519.883 2448890 700 47<14 101009 591 270 4666496 

DEPT DE QUIMICA 4191 87 1 908.949 19 440 116759 8625 229069 4 961849 7663878 

DEPT DE FISICA 459,596 37 1 378 79757 O 103983 300 976 41 00825 5416.515 

DEPT DE GEOlOGIA 112873 690.936 469189 53159 196280 185677 1 708 114 

DEPT DE BIOQUIMICA I BIOLOGIA 232.015 97965 77 687 2320 21 737 36 114 1999047 2.466 885 

DEPT DE 610LOGIA ANIMAL 610l0GIA 541 718 554019 100 972 2.939 39841 196896 393995 1836180 
VEGETAL I ECOlOGIA 
DEPT DE BIOLOGIA CEL LUlAR I FISIOLOGIA 161 491 86544 89 107 22.256 170 S1a '1 6,657 936602 1 583 475 

DEPT DE GENETICA I MICROBJOlOGIA 348990 251 298 "0 22.968 O 121 439 533750 1.278555 

DEPT D'ECONOMIA DE L' EMPRESA 1 548214 64900 35152 97243 115209 410670 2271388 

DEPT D'ECONOMIA APLICADA 549,109 5100 30339 1,690 15935 233023 835 196 

DEPT D' ECONOMIA I HISTORIA ECONOMICA 130.932 6336 7440 17485 184333 239199 622,015 1 207740 

DEPT DE COMUNICACIO AUDIOVISUAL , 111 715 1955O 7300 53961 8295 249405 ° 450226 
PUBlICITAT 
DEPT DE PERIODISME , CIENCIES DE LA 120 629 6950 4 825 1 539 204094 29.906 367943 
COMUNICACIO 
DEPT DE CIENCIES MOR FOlOGIQUES 27.860 187300 10946 ° 152319 378 425 

DEPT DE CIRURGIA 87.6SO 25000 108875 221 525 

DEPT DE MEDICINA 266492 O 10000 9774 1995O 183870 138569 628655 

DEPT DE PEDIATRIA OBSTETRICIA , 186.922 42.290 125 875 25.865 380.952 
GINECOLOGIA I MEDICINA PREVENTIVA 
DEPT. DE FARMACOlOGIA I TERAPEUTICA O O 1 344 93 1 107477 913370 2365778 

DEPT DE PATOLOGIA I PRODUCCIO ANIMALS 640_144 1 201 .058 364.290 " 600 154865 666178 3041 135 

OEPT DE DIDACTICA DE L'EXPRESSIO 311. 394 23.064 13,175 6 494 12.624 366 751 
MUSICAL PLAsTICA I CORPORAL 
DEPT, DE OIOACTICA. [lE LAI I FNGUA, DE LA 587.724 74600 2.43 1 34.260 80.286 267,890 1 047 191 
LITERATURA I DE LES CIENCIES SOCIALS 
DEPT DE DIOACTICA DE LA MATEMATlCA I DE 2,880 13910 17972 774 323 809 085 
LES CIENCIES EXPERIMENTALS 
DEPT. DE PSICDBIOLOGIA I METODOLOGIA DE 263259 231 .276 494535 
LES CIENCIES DE LA SALUT 
DEPT DE PSICOLOGIA DE LA SALUT , 289.291 430580 151 607 9500 224137 466 441 1571 556 
PSICOlOGIA SOCIAL 
DEPT DE HISTORIA MODERNA , 1 497.369 136.851 211 .445 62.734 905.310 2 813 709 
CONTEMPORANIA 
OEPT. DE FILOLOG1A CATALANA 1 411 267 49826 100 074 99031 90 876 1 757074 

DEPT, DE FllOLOGIA ESPANYOLA 779.468 436.823 90,999 20.205 66949 4.052 406 5 4468SO 

DEPT DE FILOLOGIA ANGLESA , 821.273 30,880 3608 269,229 1 425348 2570.338 
GERMANISTICA 
DEPT. DE FllOLOGIA FRANCESA I ROMANICA 738.769 6959 2.880 127 498 876 106 

DEPT DE GEOGRAFIA 495.155 35.000 71 056 21459 135164 1665715 2.423549 

DEPT. DE PEDAGOGIA I DIDACTICA 11 0 233 184978 341 ,814 637025 

DEPT. DE CIENCIA POllTICA I ORET PU611C 268.736 1 200.985 30.782 79. 965 11 ,095 379753 645065 2616381 

DEPT. DE SOCIOLOGIA 386549 282199 "860 3476 238690 260 419 1 188 493 

DEPT. DE D'ANTROPOlOGIA SOCIAL , DE O 235221 1490417 1 725638 
PREHISTORIA 
DEPT. DE FILOSOFIA 1 252979 2,883 48.570 12.050 174694 1,729.248 3220424 

DEPT. D' ART 2709421 177.218 77 345 100 845 1 357371 4426.200 

OEPT. DE DRET PRIVAr 545817 1 449997 21 .179 121.100 308 190 1.979.000 4425.283 

DEPT. DE DRET PUBLlC , CIENCIES 812.768 1 443.224 40.880 28489 O 256415 1.398 487 3.980.263 
HISTORIOJURIDIQUES 
DEPT DE CIENCIES DE L'ANTIGUITAT I DE 992129 174735 142947 1803 97024 2476266 3884906 
l 'EDAT MITJANA 
DEPT DE TRADUCCIO I O'INTERPRETACIO 902.117 O 33095 607 257 476 147.322 1 340617 

DEPT. DE PEDAGOGIA SISTEMATlCA I SOCIAL 107046 170275 190 80000 88763 50000 496.274 

DEPT DE PEDAGOGIA APLICADA 570.971 21.840 65 468 3.278 661 577 

DEPT D'ENGINYERIA QUIMICA 5078 5078 

DEPT D'ENGINYERIA ElECTRONICA 14.337 14337 
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1 AO(;lIN" " ADDR I Ufb,~ I~;:;~'" ~ Id." "'b';; i~li To'" 

122716 

li 1< 1227~2 IS 
. OE I I 224.707 87 Ole 21 511 "28' 397.507 

I DIC~",.,3~ . 
I 122390 I 37.301 6<67 ,,'" 304092 

I I I 

~g~;AL DE , SALUT I I 244565 309 ose 63,6) 16496 633."~ 

Ube I I 1\ DE 55.760 1 704098 27iT3E 7ffiii 2 O" 984 

~~~T, _.~E SOCIAL I 38 113 9.075 687e 56058 

5bCCI0 I 5610 56 10 

SEeCIO I I 3IF 3510 700 "10 

I ASSOC CUL TURALA"""~ 300 

ILEXICO 'N FETI 160.000 160.000 

I _ OE LA UAB " 884 

ICONSbLL I . I FAC I 18 494 900 19.384 

ICONSELL I . I ;FAe DE MEDICINA 1749 1 749 

ICONSEU I uo"" " FAC DE " 21 410 
I 

I ASSOClACIO I I • N.EC 251 251 

I ASSOC 1390 1.393 

'SERVE> u' ,,, I FlSIOUES 40. 100 78434 5.000 " 133209 

SERVEl I I I 135.389 49346 254.338 439073 

553" 72.529 227 883 

"ER LA PAU" 69035 11 .200 80.235 

_ GESPA 1.000 17.076 18076 

SERVE> D'IDIOMES 1011.723 69.872 85.242 291 1 167128 

I SERVEI I 39.S63 39.563 

ISERVEIOE I 34062 23m S7186 

I56RVOI I -"" 8847 

ISERVEI DETALLER MECANIC IELECT 23.20e 23 20e 

I Se MI",RI "DE I 337.20; 337205 

ISERVEI DANAUSI QUIMICA 24 O" 24.083 

I PLANTA DE A DELS AUMENTS 26 34E 26.34S 

IHOSe"AL CLINIC I ,LA UAS 1625e 50.173 --,-,,¡¡ 67651 

ISERVEI DE I I 183.45: o 183'53 

ILbN I Re . I I I " 'ESPDRT 3 861 30.73" 19 416 6.909 24.56e 46727C 552.757 

ICENTRE . I 10971. 74" 117143 

ICENTRE ' I 215.612 21S.612 

'INS 11 I U r BIOLOGIA üOCie --¡¡¡-¡¡¡ 734.782 778.027 

CENTRE DEI I "UROPEA 209.296 385.321 584.61 

DIRECCIO DE LICE 37.759 · 2065 104 22.522 1160314 323.924 3.6C66" 

INSII'C¡ I 14 8CS 14805 

I , GENERAL 26771 853.043 671 .544 363.251 2.155."9 

'CcN" 1.110026 

I 3.121 764 34.909 --:¡¡¡¡:¡jQj 676976 1.856.961 5.196.8C3 

I <DE I 974.62S 595915 295889 6S.603 1 93203< 

I , DE MEDICINA 1028.155 481 659 465731 255.883 2.231.4" 

I 1218.18S 35.203 --:rn-", 707105 1 835.'" 

I I 3 094 126 600329 172 373 1 090032 43403 5000263 

" Icduo"",--" ; SOCIALS 113.762 36 191 632 455 1019803 1802211 

I I " DEL! 644.578 58.756 '36.3>' 9le68 836.716 

GENERAL 62 098 2.1 48.938 560811 
1 "'''' 

<735681 

C",'U' c CA GENERAL 129724 12 464 142188 

I I I , DE 287877 91 64 379510 
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C;ENTRE ADMINISTRAOOR 

BIBLIOTECA Oc 
O' IINTERPRETACIO 
CONVENII60 01 10 

TRAOUCCIO 

Lllbres 
22710 

6480 

R4l\iis tes 
22720 ',-e 

Malerial 

d¡\¡"ers 
22721 

30000 

54.801.620 150'.976.409 "lti .790.111 

.. 

Dades fa clhtades per rArea d' Economl8 I Fmances 
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Enquad4lrnacions J\.dqu,isiclons RepOtl!Cíóde lI.d_qtif!llcíon!l 1,::, 
de IlHmls ! t>Íl:>iiQ9,rilfique rOI!~ :::".: 6i~)jogriifique.\i 
publlcaclon~ 8:28340 bi~ ¡jé:g(¡l tics 64090 
22722 63200 . 

Total 

57348 93828 

24457354 24457354 

7.116.737 28.850.115 358.277.964 



BALAN!; ECONOMIC DEL SERVEI 

RESUM DE DESPESES DE L'ANY 1996. 
CENTRE DE CDST 800. 00 

1I ~,ss ll g n ac i ó pressupostária any 1996 
IIR,)m,men' + ingressos varis 

21300 

21500 

21600 

21600 

22300 

22310 

22305 
22500 

22620 

22710 

22720 
24100 

22750 
22760 

22910 

Tota l ingressos l 

IM,m'enirr,en' de maquinaria i inslaHacions 

IM,mtenirr,en' de mobiliari i m. oficina 

¡Centre C¿¡lcul 

Teléfons 

Correus 

Faxs 

Transports i missatgers 

Equipaments informatics 

Llibres 

Revistes i col'leccions 

Edicions de publicacions 

Fotocopies i mal. diverso Prestec Interb. 

Materia l d'ofidna 

Atencions socials 

23100 Assisténcia a cursos 

23000 Despeses de vialges 

Total 

15.41 

7.11 
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ALTRES DADES ECONOMIQUES 

1. Dotacions de funcionament de les biblioteques * 

El pressupost de despeses deis capito ls I i II per a I'any 1996 destinat a les bib lioteques ha 
estat el següent 

1:liJdiri fAi 
Despeses de Total Capítols I i 
funcionament 

I 
JI 

,', 
Servei de 98.606.709 24.905.756 123.512.465 
Biblioteques i 
Biblioteca General 
Biblioteca de 68.553.600 47.426.641 115.980.241 
Ciencies 
Biblioteca de 23.785.250 6.933.559 30.718 .809 
Veterinária 
Biblioteca de 38.300.889 22.657.4 18 60.958.307 

_Medic ina 
Bib lioteca de 80.768.700 27.524.670 108.293.370 
I Ipt,po 

Biblioteca de 42 .052.426 8.120.187 50.172.613 
Ciéncies de la 
Comunica ció 
Hemeroteca 26.069.071 9.174.920 35.243.991 
General 
Bib lioteca de 101 .675.586 40.546 .247 142.221.834 
Ciéncies Socials 
Biblioteca de 33.147.976 6.834.897 39.982.873 
Formació del 
Professorat 
Biblioteca de 10.528.562 3.710.759 14.239.321 
Traducció i 
d' lntermptor;ó 

Biblioteca 20.685.857 3 .964.841 24.650.698 
Universitaria de 
Sabadell 

~ ll.;) 201.799.896 745.974.521 

• Font: Universitat Autónoma de Barce lona: Pressupost 1996, pp.114 

2. Inversions de la UAB en edificis i equ ipament de biblioteques 

•••• 

.Import 
.... / pessetes 
Biblioteca d'Humanitats. 861.000.000 
Cost tota l de I'obra. 
Biblioteca de Ciéncies Socials. 105.000.000 
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Cost de les obres d'ampliació. 
Partida per a I'adquisició d'equipament informátic per a la 25.000.000 
nova Biblioteca d'Humanitats i per a I'a mpliació de la 
Biblioteca de Ciéncies Socials . 
Partida per a l' adqu isició d'un servidor de xa rxa local del 4.000.000 
Servei de Biblioteques i d'equipament informátic per als 
usuaris f ina ls de les biblioteques. 
TOTAL{ 995 .000.000 

3 . Ajuts externs 

Com cada any. a més de les dotacions per a funcionament, equipament i fons bibliográfics i 
documentals que reben les biblioteques de la mateixa universitat, s'han presentat diverses 
peticions d ' ajuts a organisme s of icials. Aquest any cal mencionar I'important ajut rebut per a la 
Biblioteca d'Humanitats i les subvencions rebudes per a projectes europeus, que es Ilisten a 
continuació: 

"{Biblioteca o proiecte ,.>: Tipus d:ajut Import pessetes 
Biblioteca de Ll etres Direcció General de 15.000.000 
Biblioteca de Formació Recerca. Programa 
del Professorat d'infraestructura de 
Biblioteca de Traducció i Recerca 1996 
d' Interpretació Eqwpament informé tic 

per la Biblio teca 
d'Humanitats 

FASTDOC CE. DG. XIII 5.181.689 
Programa de 
Biblioteques 

MECANO CE. DG. XI II 3.769.971 
Programa de 
Biblioteques 

MECANO DGICYT. 1.000.000 
Program a Sectorial de 
Promoción General del 
Conocimiento 
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GRUPS DE MILLORA A LES BIBLlOTEQUES 

A les acaballes de I' any 1994 la Geréncia de la UAB va engegar un programa pilot de millora que, en 
una primera etapa, implicava I' Área d'Alumnes, les Gestions Académiques i el Servei de Biblioteques. 
Durant I'any 1995 tres biblioteques van participa r, d'una manera voluntária, en projectes de creació 
de grups de millora en aquesta pri mera fase . Un cop avaluats els grups de millora que havien 
participat a la primera fase pil ot del projecte se'n va engegar la segona etapa. 

També, en aquesta nova fase, hi ha grups de millora dedicats a estud iar problemes que es presenten 
a les biblioteques: a la Biblioteca de Ciéncies s'ha organitzat un grup de millora dedicat a estudiar 
I'optimització de I'espai a la Biblioteca, amb el t ítol de L 'ús adequat de la biblioteca: la biblioteca com 
a sala de consulta, i un altre grup que treballa el tema de la Reducció del nivel! de sorol! a la 
Biblioteca de Ciéncies. 

Els grups de mil lora tenen com a objectiu determinar un problema de dimensions redu'ides, realitzar 
una sé ri e d'accions concretes encaminades a resoldre 'l , i d'aquesta manera, millorar el servei ca ra a 
I'usuari. Els components del grup realitzen un curset de dos dies, en el qual se'ls expli ca la 
metodologia a emprar en els gru ps de mi llora. El tema s'escu ll tenint en compte els criteris de 
factibilitat, satisfacció deis usuari s i valor afeg it al servei. 

Reducció del nivel! de sorol! a la Biblioteca de Ciéncies 

Aquest grup va comen9ar a treballar al gener de 1996 . 

La si tuació de partida era: 
• Les mesures de so realitzades en diferents 20nes de la Biblioteca, amb un sonómetre, mostren uns 

nivells de soroll importants Imínim de 60 dB i máxim de 80 dBI 
• Queda palesa una doble polémica: el soro ll provocat per I'edifici i els seus equipaments i el soroll 

provocat pels usuari s. 

Les pro postes de millora han contemplat: 
• Reubicació deis equipaments 
• Canvi deis hábits del personal que treballa a la Biblioteca 
• Inve rsió en petites modificacions de I'ed ifici 

L 'ús adequat de la biblioteca: la biblioteca com a sala de consulta 

Aquest grup va comencar a treballar al febrer de 1996 i la situació de partida era la següent: 

• Reserva d'espais: conf li ctes entre responsables i usuari s 
• Desaprofi tament deis espais 
• Consideració de la biblioteca com a sala d'estudi 
• Percentatge massa elevat de lIocs reservats pel professorat 
• Mancan9a de cadi res a causa d'un manteniment defi cient 
• Mancan9a d'espai i de sales d'estudi amb infrautili tzació d'aquestes últimes. 
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Les propostes de millora han estat: 

• Incentivar I'ús de les sales d'estudi 
• Disminuir la reserva deis Ilocs, un 40% 
• ÚS de la biblioteca com a sala de consulta i no com a sala d'estudi 
Per aconseguir aquestes millores el grup va procedir a posar en práctica una série d' accions que van 
portar als resultats de mil lora desitjats. 

Un deis elements més importants d'aquesta experiéncia és que prácticament totes les mi ll ores 
suggerides pel grups són susceptibles de ser aplicades a d'altres biblioteques que tenen problemes 
similars. Amb I'experiéncia d'aquests grups de millora i amb les aportacions deis de I'any anterior, 
s'ha iniciat la generalització d' algunes de les millores a totes les biblioteques, per exemple, la qüestió 
de la mi ll ora de la retolació de les biblioteques per tal d' ajudar els usuaris a localitzar els documents. 

Els grups de millora creats el 1995 i el 1996 van tenir I'ocasió de participar en el sorteig de dos 
viatges, un deis quals van guanyar-Io els parti cipants del grup de millora Reducció del nivell de soroll 
a la Biblioteca de Ciéncies. El viatge es va efectuar el mes de novembre a Amsterdam, on van visitar 
la Biblioteca d'estudiants de la Universitat d' Amste rdam i la Biblioteca de Ciéncies de la Universitat 
Lliure d' Amsterdam. La visita fou molt enriquidora ja que, a més de la visita a les instal 'l acions, es 
van real itzar entrevistes amb els responsables de cada biblioteca els quals van explicar quines 
mesures havien adoptat per combatre el soroll a les seves. 
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PROJECTES EUROPEUS 

El Servei de Biblioteques de la UAB participa en quatre projectes de recerca i desenvolupament 
dint re del Programa de Biblioteques de la Direcc ió General 121 de la Comiss ió Europea . Aquesta 
participació té com a objectius el desenvo lupament i la implementació de prototips de noves 
apl icacions i serve is que millorin I'oferta de recu rsos informatius a la com unitat universitá ri a, 
I'obtenció d'ajudes per a I'adquisició de nous equipaments, la formació del personal prop i en 
diferents aspectes de I'ap li cació de les noves tecnolog ies, I'establ iment de cri te ri s d'avaluació 
d'aq uestes tecno log ies basats en I'experiéncia i en els cone ixements obtinguts durant les proves 
d' ús deis protot ips i la col'laboració amb bibl ioteques punteres d'altres paisos . 

Durant I'any 1996 tres d'aquests projectes han arri bat al seu terme , FAS TDOC, M ECANO i 
BORGES i, el quart , DECOMATE, ha aconseguit posar en funcionament un serve i plenament 
operatiu . A co ntinuació es resume ixen els t rebal ls real itzats i els resu ltats obt ingu ts de cada 
projecte. 

FASTDOC (Fast Document Ordering and Document Deliveryl 
Cod i: LlB-FASTDOC/3-2076 

El projecte FASTDOC ha estab lert un sistema tota lment automat itzat i sum mament ráp id (5 
minut s) d'obtenció de documents per mit já de comanda electrón ica i de lI iurament per fax . Es 
basa en un arxiu digital itzat d'artic les de revistes de quím ica orgánica que es t roba a l'lnst itut 
Beilste in de Frankfurt am Main. 

El projecte es va tancar el mary de 1996 amb I'organització d'unes Jorn ades internaciona ls a la 
Universitat de Patras en les quals va n part icipar 50 experts de la co munitat bibliotecá ri a 
europea. Les actes d'aquestes jorn ades, que inc louen informac ió detal lada d'aquest projecte i 
d'alt res relac ionats amb I'obtenc ió de documents, han estat pub licades durant el mes de 
novembre. 

El sistema va ser implementat amb éxit i els estudis de competiti vitat amb alt res ofertes 
existents demost raven el seu interés per part de les biblioteques implicades en lesp roves. La 
comercia lització d'aquest serve i depén actualment de l' lnst it ut Beilste in. 

MECANO (M echani sm of Automatic Comparison of CD-ROM Answers with OPACs) 
Codi : LlB -M ECA NO/4-2045 

M ECANO facili ta la consulta d'art icles de rev ista a I' usuari de les bibl ioteq ues mitjanyant un 
prog rama que co ntrast a els resu ltat s obtinguts en les ce rques en bases de dades en suport CD
ROM amb els fo ns de rev istes de la próp ia biblioteca . 

Durant I'any 1996 es van dur a te rm e les proves amb la ve rsió bet a del programa i es van 
identifica r els punts clau per aconsegui r que I'ap licació fos útil a lI arg termini . Concretament es 
va veure la necessitat de fer I'ap li cació modular de manera que fos poss ible d' incorporar noves 
bases de dades a les que eren cont rastables en el moment de les proves sense que aixó 
impl iqués reescriure continua ment el codi informático L'empresa CA P Vo lmac es va 
com prometre for malment a reali tza r aq uest a adaptac ió. 
El projecte va fin alitzar el mes d'agost de 1996 am b la va lo ra ció pos iti va per part de l Prog rama 
de Biblioteques de la CE. La Biblioteca de la Universitat d' Amsterdam, coordinadora del projecte, 
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ha establert un web de difusió deis resultats 
http: //www .uba.uva.nl/nl /p r/pro jecten/mecano/mecano.ht ml. 

DECOMATE (Delivery of Copyright Materials to End-usersl 
Codi: LlB-DECOMATE/3-3078 

de I'aplicació a l 'adre9a : 

El projecte DEC OMATE ha posat les bases de la fu tura biblioteca digital UAB a tr avés d'una 
aplicació que permet als membres de la comunitat universitári a I' accés a revistes científiques 
comerci als de primera línia en fo rmat electrónic des de lIur Iloc de treba ll. 

Durant 1996 l' aplicació es va acabar de desenvo lupar i es va implementar a les tres biblioteques 
universitá ries impl icades en el projec te, la Unive rsi tat de Til burg, la London School of Economics 
i la UAB. Les proves d' ús rea l van comen9ar el 15 d' octubre. 

El Servei de Desenvolupaments de Gestió de la UAB es va encarregar del dissenv i la 
programació del módul d'estadístiques que permet I'estudi acurat de I' ús del material I 

l' avaluació del sistema respecte a I'ús tradicional deis mateixos títols en format impre so 

El Serve i de Biblioteques va negociar i establi r contractes de subministramen t de revistes en 
format electrónic amb els editors Elsev ier Sc ience i Klu wer Academic. El Servei de Publi cacions 
de la UAB també es va interessar pe l sistema i va aportar un número de prava de la revi sta 
Ana/isi. 

Paral·lelament es rea litzava un estudi de les necess itats i de la resposta deis usuari s emmarcats 
en la cOlllunitat pilot co berta pels departaments de la Facultat d'Económiques . Tot i el nombre 
redu',t de títols disponibles durant el període de pro ves, el nou servei va suscitar for9a interes per 
part del personal academic. 

Es va editar un poster informatiu de la disponibilitat de l servei i es van fer sessions informativ es 
a les biblio teques de la UAB. Com a difusió extern a, es va explicar el projecte en diferents 
jornades que han t ingut Iloc a Madrid (8-2-961, a Barcelona (26-9-96) i a Huelva (18- 11-96). 

BORGES (Automated Information Filtering and Profiling) 
Codi: LlB-BORGES/3-3052 

BORGES ha establert un sistem a de filtralg e d'informaci ó disponible en I' INTERNET, 
concretament en grups de Usenet Ne ws i en diferents servidors de World Wide Web, a través de 
la definició previa de perfil s d' interessos deis usuaris. 

Durant I'anv 1996 es ·va implementar i provar una segona ve rsió de I'aplicaci ó i es van rea litza r 
els estudis d' ús. La ve rsió defini tiva del programa está pendent de revisió i co rrecció d'un 
problema detectat. 

El s re su ltats foren presentats públi cament en una Jornada que tingué Iloc a la Dublin Citv 
Universitv el dia .1 de juliol de 1996. El projecte va finalitzar el mes de desembre. 
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LA COMISSIÓ GENERAL D'USUARIS DEL SERVEI DE BIBLlOTEQUES 

Durant I'any 1996, la Comissió General d'Usuaris del Servei de Bibl ioteq ues va ce lebrar dues 
reunions en les quals es prengueren diversos acords . Tot segu it n'esmenta rem els més 
sign if icatius. 

En la Reunió del 20 de mar9 de 1996 

• Es va debat re i acordar I' art iculat de la nova Normat iva de Préstec. Poste ri orment aquesta 
normat iva va ser aprovada per la Com iss ió d' Investigac ió de la Junta de Govern el 15 de maig 
de 1996. El text comp let de la Normat iva apare ix com annex, al f inal d' aq uesta Me móri a 

• Es va aprovar la const itució de la Comiss ió de la Bib lioteca d' Hu manitats i la de la Cartoteca 
General. 

• Es van establir els criteris de repart iment de la partida d 'i nversions destinada a fons 
bibliog ráfics i documentals. 

En la Reun ió del 12 de sete mbre de 1996 

• Es va vota r favorablement la creac ió d'una extens ió perm anent de la Biblioteca de Ciencies a 
l' lnsti tut de Bio log ia Fonamenta l. 

Membres de la Comissió General de Biblioteques (1996) 

Pres identa: M. Teresa Esp inal Farré 
vice recto ra d' Invest igació 

Secret ari : Joan Gómez Escofet 
di rector de l Servei de Bi blioteques 

Vocals : 
Pau A legre Nadal 
coordinador de la Cartoteca General 

A rmand Balsebre Torroja 
coord inador de la Bibli oteca de Ciencies de la Co municació 

Merce Baus ili M ontse rrat 
bibliotecári a de la Bibli oteca de Lletres 

Sa lvador Cardús Ros 
coordinador de la Bi bl ioteca de Ciencies Socials 

Carme Farré Fiol 
bi bliotecária de la Bi blioteca de Ciencies Socia ls 
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Jesús Gascón García 
bibliotecari de la Biblioteca de Ciéncies 

Sean Golden 
coordin ador de la Biblioteca de Traducció i d'lnterpretació 

Joan Gómez Pallarés 
coordinador de la Biblioteca de Lletres 

Xavier Luna Batlle 
coordinador de la Biblioteca de Formació del Professorat 

Enri e Marín Otto 
coordinador de I'Hemeroteca General 

Dolors Márquez Cebrián 
coordinadora de la Biblioteca Unive rsitária de Sabadell 

Álvar Mart ín ez Vid al 
coord inador de la Biblioteca de Medicina 

Jesús Piedrafita Aril la 
coordinado r de la Biblioteca de Vete ri nária 

Josep Sant aló Pedro 
coo rdinador de la Biblioteca de Ciéncies 

Joan Turró Vicens 
gerent de la UAB 
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OBERTURA DE LES BIBLlOTEQUES EN DIES FESTIUS, CAPS DE 
SETMANA I NITS 

El 199 1 es va posar en luncionament el projecte d'obrir les biblioteques de la UAB més en llá de l 
que l ins aleshores havia estat el seu horari habitual Ide dill uns a divendresJ i dues biblioteques, 
la de Ciéncies i la de Ciéncies Soc ials, van passar a obrir també els dissabtes, diumenges r 
alt res dies lest ius, i van perllongar I'horari de dilluns a divend res lins a la 1 de la matinada. 

Les dades estadíst iques ind icaven que I'ús que es le ia d 'aquestes dues biblioteq ues durant 
aquests horaris s 'hav ia estabil itzat a I'entorn del 2% del nombre d'usuari s en els darrers tres 
anys, amb tendéncia a la disminució. L'alluéncia massiva únicament es concentra en els mesos 
de gener, maig i juny, en les dates próximes als exámens. 

1~1Y Nombre % sobre el total 
d'usuaris d' usuaris 

1991 26. 175 0,9% 
1992 55.64 1 1,9% 
1993 7 5 .210 2,2% 
1994 87 .985 2,2% 
1995 85.346 2,0% 
1996' 58.076 1,5% 

• Dades gener-novembre 

EVO LUC iÓ DEL NOMBRE D'USUARIS 87 .985 

70.000 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

o 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 

L'any 1996 el 51,32 % 129 .804 usuarisJ va ut il itzar la Bi blioteca de Ciéncies i el 48,68% 
128 .2 7 2 usuarisJ va ler les seves consultes a la Bibl ioteca de Ciéncies Socia ls . 
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Mitjana d' usuaris segons el dia i la biblioteca 

, Biblioteca Dissabtes, diumenges ...... Nits 
.........•... i festius 

Ciéncies 242 65 
Ciéncies Socials 306 34 

Els usuaris de la Biblioteca de Ciéncies van ser, majorment, alumnes de la Facultat de Ciéncies 
(77,78%). En el cas de la Biblioteca de Ciéncies Socials, els seus usuaris principals van ser els 
alumnes de la Facultat de Dret (32,19%) i els de la Facultat de Ciéncies Económiques i 
Empresarials (25,03%). 

El professorat va representar el 0,26% deis usuaris de la Biblioteca de Ciéncies i el 0,10% deis 
de la de Ciéncies socials. 

Usuaris segons els ce ntres 

Els 58 .076 usuaris acumulats durant aquests horaris, independentment de quina de les dues 
biblioteques han utilitzat, es reparteixen de la manera següent: 

Facultat de Ciéncies 42,10 % 
Facu ltat de Dret 16,33 % 
Facultat de Ciénc ies Económiqu.es i Empresarials 13,12 % 
EU d'Estudis Empresarials de Sabadell 4,25 % 
Facultat de Filosofia i Lletres 3,44 % 
Facultat de Medicina 2,82% 
Facultat de Veterinária 2,65 % 
EU d'lnform ática de Sabadell 2,37% 
Facultat de Ciéncies Polítiques i de Sociologia 1,64% 
Facultat de Psi cologia 1,64% 
Facultat de Ciéncies de la Comunicació 0,70% 
Facultat de Ciéncies de l'Educació 0,66 % 
Facultat de Traducció i d'lnterpretació 0,21 % 
Professorat de la UAB 0, 18% 
PAS de la UAB 0,25 % 
Altres usuaris 4,61 % 
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El desembre es van posar en marxa nous projectes per a cobrir les necessitats deis usuari s en 
horaris no lectius. 

D'una banda, la Biblioteca de Ciéncies ha posat en funcionament una nova modalitat de préstec 
que permet d'endur-se'n Il ibres habitualment exclosos de préstec durant una nit o un cap de 
setmana. El nombre total d' aquest tipus de préstecs ha estat, durant el mes de desembre, de 
252. La mitjana de préstecs nocturns ha estat de 4 Il ibres i la deis divend res o vespres de dia 
fest iu, de 33 Ilibres. 

D'altra banda, també el dia 2 de desembre, es va obrir al públic I'ampliació de la Biblioteca de 
Ciéncies Socials. Les dues noves plantes de la Biblioteca romandran obertes les 24 hores del 
dia, tots els dies de I'any. Des de les 9 del vespre fi ns a les 9 del mat; següent el nombre tota l 
d 'entrades va ser, durant tot el mes de desembre, de 1.318, amb una mitjana de 44 persones 
per nito El total d'usuaris en dissabtes, diumenges i fest ius va ser de 5.445 i aixó representa una 
mitjana de 495 usuaris per dia fest iu. 
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L'AUTOMATITZACIÓ DE LES BIBLlOTEQUES 
PROCESSAMENT TÉCNIC 

LA SECCIÓ DE 

A. DADES ESTADíSTIQUES DEL CATÁLEG DE LES BIBLlOTEQUES 

1. Evolució del catáleg de les biblioteques de la UAB durant l ' any 1996 

S'han introdu'it al catáleg 60 .699 monograf ies i també 1.857 col 'l eccions de publicacions en 
série. Entre les monografies catalogades cal indicar que 15.133 són fruit de la reconversió de 
fons de la Biblioteca General i deis dipósits de la Bibl ioteca de Lletres i de la Biblioteca de 
Formació del Professorat cara a la seva integració dins la Bibli oteca d'Humanitats. 

INFORMATITZAC IÓ DE LES BIBLlOTEQUES UAB 
Creixement de la base de dad es 1991-96 

(volums de mon ografies mós co l-Ieccions de pub licacions en serie) 

700000 ~---------------------------~ 

600.000 ~================~~::'=:==::-=:2:::::~1 500.000 -~ 

400.000 I----------~==::::=~-
300.000 .(--------~""'" 

200.000 ·I- - - - - --r--

100.000 · I--~~--

o t===-~~~~~~~~~~ __ ~~~~~~~~ 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 

2. Estat del catáleg el 31 de desembre de 1996 

Titols de monoqrafies 375.613 
Titols de publicacions en série 34.161 
Vo lums de monoarafies 560.420 
Col'leccions de publicacions en série 48.507 
Entrades d'autors, materies i titols uniformes i de 890.358 
col'lecció 
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3 . Recerques tetes al catáleg des de 85 termina ls de consulta dintre de les biblioteques Ino s' hi 
comptabi li tzen les recerques booleanes ni les tetes per parau la clauJ 

A I'hora de valo rar la utilització que s'ha fet de l catáleg cal reco rdar que la Biblioteca de Lletres i 
la Biblioteca de Formació de Professorat es van tancar el dia 6 de desembre per tal de permetre 
el trasllat i la integració deis seus fons en la nova Biblioteca d' Humanitats , oberta el gener de 
1997. 

Tipusde cerca Consultes 1> 
Per autor 4 13.668 
Per titol 406 .236 
Per matéria 269 .372 
Per topog ráfic 25.655 
Per geográfic de revista 3.058 
Total i 
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CARREGA D'ÚS DE BABEL 
Maxim de sessions simultanies, 1993-96 

~ ,, ------------------------------------------------------------~ 

,w ----------------------------------------------------------TIT~ 

·~i' ......'f e;:; .. 

2: L_~~_~...-;.._::__~··-?\_::_'·:·' ....... >{ ....... ··:·· ~)',-:·> .;....¡···,;> 
§ ~ § ~ ~ ~ ~ ~ 

B. DADES ESTADíSTIQUES DE LA SECCIÓ DE PROCESSAMENT TECNIC 

1 . Catalogació 

S'han catalogat 3.899 monografies procedents de catalogació corrent de la Biblioteca General i 
de la Biblioteca de Traducció i d'lnterpretació i altres 10.530 registres com a resultat de la 
reconversió deis fons pendents de la Biblioteca General. 

També s'han cata logat 287 títo ls nous i s'han afeg it 28 co l'lecc ions de pub li cacions en serie 
co rresponents a la Biblioteca General, Biblioteca de Traducció i d'lnterpretació, Biblioteca 
Unive rsitaria de Sabadell i I'ICE. 

2. Grups de treball de catalogació de la secció de Processament Técnic 

S'han elaborat les següents concrec ions catalografiques : 
• Guions cinematografics 
• Documents grilfics 

Des de I'entrada en servei del CCUC i de I'assumpció per part seva de tasques de coordinació 
cata logrilfica, han comencat a sorgir noves normes de seguiment general que, en alguns casos, 
han requerit I'elaboració de documents d'ap li cació a la UAB: 
• Aplicació de la norma 0-020 del CCUC: catalogac ió simplificada i catalogació de CIPS 
• Ap licació de la norma 0-060 del CCUC: tractament deis registres cop iats del CCUC 
• Ap licació de la norma 0-080 del CCUC: catalogació d'obres multivo lums 
• Aplicació de la norma 0-090 del CCUC: reimpressions 
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3. Publicació de les concrecions a la cata logació 

Com a resultat del treball continuat alllarg deis anys d'e laborac ió de concrecions catalográfiques 
d' ús intern , el Servei de Biblioteques de la UAB és una de les poques institucions dins I'á mbit 
espanyo l que disposa d' un corpus comp let i coherent de normati va catalog ráfica. Per aquesta 
raó i per a fa cilitar-ne I' ús i la difusió, a mitjan d'any se' n va publicar un text refós amb el tít ol 
Concrecions a la catalogació, editat pel Servei de Publi cac ions de la UAB dins la seva co l ' lecció 
Documents. 

4. Duplicats de publicacions en serie 

Durant I' any 1996 s' han comptabi litzat els moviments de duplicats de publicacions en serie que 
s' ind iquen en els quadres següents. Aquest servei gratu'it de coopera ció interbibliotecária es 
gestiona des del dipós it de dupli cats de la Biblioteca General. 

Duplicats de publicacions en serie enviats el 1996 

Entitat Títols . .•..•.• Exemplars 
UA B. Bib. Ciencies Socia ls 11 50 
UAB. Bib. Universitária de Sabadell 119 949 
UAB. Bib. Ciencies 11 5 1.749 
UAB. Bib. Formació del Professorat 1 3 
UAB. Bib. UD "Germans Trias" 7 47 
UAB. EU de la Creu Roia 11 137 
Universitat de Barce lona 37 71 
Universitat de Girona 10 34 
Universitat de Lleida 11 59 
Universitat Pomoeu Fabra 29 135 
Universitat Rovira i Viroili 125 1.080 
Universidad de Granada 5 35 
Universidad de la Ri oia 1 4 
Total li 500 4.789 

Duplicats de publicacions en serie rebuts el 1996 

. Entitat Títols Exemplars 
Agencia Español a de Cooperación 35 77 
Internacional 
Biblioteca Pública Arús 11 319 
Centro de Estudios Constitucionales 13 76 
EU de Biblioteconomia· i Documentació 7 34 
Generalitat de Catalunya. 4 10 
Dept. de Sanitat i Sequretat Social 
Universitat de Barce lona 14 24 
Universitat de Ll eida 7 23 
Universidad Autónoma de Madrid 4 16 
Universidad de Cádiz 1 1 
Universidad de Viao 7 18 
Total i ---::- •• ••• , --cc 103 l i 598 
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5. El Catáleg Col'lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) 

El mes de mar9 la UAB va iniciar la cata logació dins del Catá leg Col'lectiu de les Universitats de 
Catalunya (CCUC). El Catáleg va néixer amb dos objectius fonamentals: aconseguir un estalvi en 
els processos catalográfics grácies a la col'laboració interbibliotecária i facili ta r als usuaris un 
accés únic a una base de dades que englobés els fons de totes les universitats públiques 
catalanes i de la Bibl ioteca de Catalunya. 

El primer objectiu, concretat en I'interés d'aco nseguir que un percentatge creixent deis nous 
registres bibliográfics s'obtingui per cópia entre els membres del consorc i, ha comportat 
importants canvis en els mecanismes de catalogació, cosa que ha requerit que tot el personal 
implicat rebi la formació necessária. També s'ha iniciat el treball de diferents grups técn ics cara 
a la unificació de les concrecions i els prOC8SSOS cata lográfics; aquests treballs han comptat 
amb la participació de diferents representants de les biblioteques de la UAB. Com a resultat més 
destacat cal assenya lar I'acord arribat el mes de desembre d'homogene"ltzar els nivells de 
catalogació i la codificació de les monografies, que suposen l' apartat més nombrós deis registres 
de qualsevol catáleg. 

Ja dins del segon object iu, el 3 de juny el CCUC va ser presentat oficialment i el seu catáleg 
(vegeu l' adre9a telnet:/latenea. upc . es) fou obert per a la consulta directa deis usuaris. Hom és 
conscient que en aquesta etapa inicial el catá leg presenta nombroses incoheréncies com a 
resultat de I'origen desig ual deis reg ist res procedents de les diferents institucions consorciades; 
amb el temps, peró, s'espera que aquests problemes es vagin superant grácies a les tasques de 
depuraci ó que ja s'h i estan portant a terme i a la homogene"¡"tzac ió progressiva de les práctiques 
catalográfiques. 

El 8 de gener de 1997 el CCUC tenia les xifres que s'expressen en el següent quadre: 

Membres del CCUC 10* 
Registres bibliográfics 1.091.281 
Registres d' autoritats 2.143.419 
Registres de fons de revistes 95.280 

(*) UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, UdG, URV, UOC, BC. 
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SECCIÓ DE PRÉSTEC INTERBIBLlOTECARI 

Durant I'any 1996 s'ha produ'it un canvi en I'origen de les sol'lici tuds de préstec interbibliotecari. 
Aquest canvi ja es mostrá, tot i que de manera molt tímida, I'any 1995. La UAB ha passat de ser 
biblioteca peticionária de documents a ser biblioteca subministradora. Aixó pot tenir diverses 
lectures, peró, molt probablement, hi ha tingut un paper destacat la posada en marxa, ja de manera 
oficial, del Catáleg Col'lectiu de les Universitats Catalanes, que permet la localització rápida i fiable 
de documents deis fons universitaris catalans, amb la consulta d'un sol catáleg. Abans aquesta 
informació ja era accessible, peró consultant un per un els catálegs de les universitats que formen 
part del Catá leg Col·lectiu. 

Per altra banda, també ha estat I'any de la creació de la Web del Servei de Biblioteques, cosa que fa 
que el catáleg de la UAB tingui una gran difusió. Aquesta major difusió, s 'ha tradu',t en un increment 
considerabl e del nombre de peticions de fora de la UAB. 

El repte de la Secció és rebaixar els terminis de resposta a les soHicituds. L'objectiu priori tari és 
donar més bon servei als nostres usuaris interns (professors, PAS i alumnes), per aixó per a I'any 
1997 ens hem proposat I'optimi tzació deis nostres recursos i la incorporació de nous 
submin istradors, si s'escau, que puguin donar una resposta rápida i pertinent a les nostres peticions. 

Per a mi llora r el se rvei hi ha projectes com I'imprés electrónic via Web per a la sol 'licitud de 
documents; donar informació per co rreu electróni c, personalitzada per a cada usuari, sobre I'estat de 
les seves peticions; i un servei urgent que permeti rebre una cópia de l' artiele demanat en un termini 
máxim de 48 hores. 
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PRÉSTEC INTERBIBLlOTECARI 
OESGLOSSAMENT I PERCENTATGES DE L' ESTAOíSTICA 1996 

T otals:--:-- Hem demanat Percentatge ...... 

Art icles 1423 74,34% 

Microfilms i microfitxes 4 0,20% 

Préstecs 457 23,8 7% 

TesIs 30 1,56% 

Totals,}i-::: Ens han:i;temanat Percentijtge 

Artides 3249 74,98% 

Micro fi lms i microfitxes 45 1,03% 

Préstec5 996 22,98% 

Tesis 43 0,99% 

Total de-documents Que hem demanat : 1914 

TOlal~e: :documents que eos han demanat 4 333 

11 Total de documents tramitats : 
1
6247 
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PRINCIPALS SUBIVII NISTRADORS H E DOCUMENTS 

COD! NOM %1996 Terminis 
L1iurament 

BLDSC British Lihrary Document SupjJ ly~ Center 23 % 
CINDOC Consell Superior d ' lnvestigacions CientífiiIUes 4% 
OC LC Online Computer Library Center 10% 
UBFM Uni v!:rsitat de Ban.:e lona . Biblioteca de la Facu ltat de 7% 

Med ic ina 
UPC Univers ita t Poli técn ica de Catalunya 1% 
UBPI Un ivers itat de Barcelona . Préstec Interhibliotecar i 3% 
BN Bibli oteca Nacional 2% 
UPF Univers itat Pompeu Fahra 1% 
UBFQ Univers itat de Barcelona. Facu ltat de Física ¡Química 2% 
UB PS Uni versitat de Barcelona 

PRINCIPALS SUBMINISTRADORS EXTERNS 

r::;;¡¡, 6 
%BN < 49 

150 200 

z 

DOCUMENTS SUBMINIST RATS PERiUAuABf 
A altres bib lioteques de Catalunya 

A aln'es biblioteques de l ' Estat 
A bib lioteques estrangeres 

250 

1% 
Mitianes: 54 % 

o 11 
S ERVil NO SERVil 

300 350 400 450 

% . 

15 ,35 
39,62 
25 ,45 
20,7 

30,62 
17 ,19 
47,78 
15.55 
17 ,52 
15.62 
24.54 

39,68% 
58.44% 

1,87% 

Memoria del Servei de Biblioteques 1996 55 



DOCUMENTS SERVITS PER LES BIBLIOTEQ UES de LA UAB A USUARI S EXTERNS 

BIBLIOTECA NÚM . 

CIÉNCIES 
CIÉNClES SOCIALS 
LLETRES 
MEDICINA 
VETERINÁRIA 
CIÉNC IES DE LA COMUN ICACIÓ 
HEMEROTECA GENERA L 
BIB LIOT ECA GENERAL 
FORMAC IÓ DEL PROFESSORAT. 
TRADUCC IÓ I INTERPRETAC IÓ. 
BIB LIOTECA UN IVER. SABADELL 
ICE 
IBF 
CEO 
IEM 
Documents fora del fo ns UAB 
TOTAL 

1M 
TOTA L AMB 1M 

OOCUMENTS SERVITS PER LES BIBLlOTEQUES DE LA UAB 
A USUARIS EXTERNS 1996 
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446 
666 
806 
453 
422 
102 
110 
122 
119 
55 

3 
25 

I 
I 
I 

440 
3763 

I 
3764 

% 1996 Terminis 
Iliurament 

11,84% 
17,69% 
21 ,4 1 % 
12 ,03 % 
11 ,2 1% 
2,70 % 
2,92 % 
3.24 % 
2,92 % 
1,46 % 
0,07 % 
0,66 % 
0,20% 
0.20 % 
0,20 % 

11.71 % 
100,46 % 

0.20 % 
100,69 % 

D CIENC1ES 

11 CIENCIES SOCIAL S 

OLLETRES 

O MEDICINA 

• VETERINÁRIA 
O ce DE LA COMUNICACIÓ 

DHEMEROTECA GENERAL 

o BIBLIOTECA GENERAL 

• FORMACIO DEL PROFESo 

o TRADUCCIÓ IINTERPR. 

o EscalA UNIV. SABADELl 

DICE 

. IBF 

.CEO 

IlI IEM 

• Documenls tora del fans UAB 

11 ,73 
11 ,06 
11 ,72 
6,27 

14,73 
8, II 
6,27 
2 ,75 

18,87 
10,85 
9,33 
8, 18 

10 
8 
8 

9,72 

89 
14,67 



Tó1;Xtl DE DOCUMENTS DEMANATS PER CENTRES 

CENTRE NUM. % 1996 

CIÉNC IES 235 12,27% 
ClÉNCIES DE L' EDUCACIÓ 12 0,62 % 
CIÉNC IES DE LA COMUN ICACIÓ 20 1,04 % 
CIÉNCIES ECONOM IQUES 1 EMPRESARIALS 72 3,76 % 
CIÉNCIES POLÍTIQUES 1 SOCIOLOG IA 9 0,47 % 
DRET 84 4,38% 
LLETRES 244 12 ,74% 
MED ICINA 416 21,73% 
PSI COLOG IA 250 13 ,06 % 
TRADUCC IÓ 1 INTER PRETAC IÓ 78 4,07 % 
VETERI NÁRIA 373 19,48 % 
ESCOLA UN IVERS ITÁR IA D 'EMPRESARIALS 23 1,20 % 
ESCOLA UN IVERSIT ÁRIA D' INFORMÁ TICA 6 0.31 % 
CENTRE D 'ESTUDIS XINESOS O 0,00 % 
IBF 8 0,41 % 
ICE 10 0,52 % 
SEMINAR I D ' HISTORIA DE LES CIÉNC IES 19 0,99 % 
SERVEI DE BIBLlOTEQUES 18 0,94 % 
ALTRES 37 1,93 % 
TOTAL 1914 100 % 
Mitjana de dies per al lIiurament 29,63 

ii PETICIONSEXTERNESMITJANA DED.EMAi\'DAA LA VAB 
Fax 705 16% 
Correu 1.641 37 % 
Correu elecrrónic 1,977 45 % 

li MIT.J ANAJ)E:J)tjCtjI\1:ENTS I'ER DIA SEIlVrrS A Dm\;)OT"QPI1~, EXTERNES 

Dies Documents % 
O-S 767 27 ,39 % 
5-10 776 27 ,7 1 % 
10-15 53 1 18,96% 
15-20 225 8,03% 
20-25 159 5,67% 
> 25 342 12,21 
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SECCIÓ D'INTERCANVI DE PUBLlCACIONS 

Durant I'any 1996 la Secció d ' lntercanvi de Publicacions ha continuat la seva tasca de recepció i 
tramesa de materials bibliográfics segons els acords d'intercanvi establerts amb la resta 
d'universitats de I'estat i d'a ltres institucions científ iques i culturals. 

Globalment, i en comparació amb anys anterio rs, es pot parlar d'una certa estabilitat pe l que fa 
tant al vo lu m d'obres enviades com rebudes . 
Les xifres de 1996 són les següents: 

REVISTES LLlBRES 

Revistes 

TDM ALTRES 

DVOLUMS REBUTS 

Total: 8175 

Ii:]VOLUMS ENVIATS 

Total: 5482 

Durant aquest any 1996 cal assenyalar I'aparició de dues noves revistes del Servei de 
Publicacions de la UAB: Lacus Amaenus i Quaderns d'/ta/ia, les quals s'han integrat també al 
conjunt de publicacions peri6diques que la UAB ofereix en intercanvi. 

Així dones, al lIarg de I'any s'ha fet, des de la Secció, una tasca important de difusió, tant pe l 
que fa a aquestes noves revistes com a d'altres com ara Faventia, Links & Letters o Recerca 
Musica/6gica. 
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El balan" amb data desembre de 1996, del nombre d'intercanvis co rresponent a cada revista és 
el següent 

Títol de revista Nre. d'inteicanvis 

Fa ven tia 442 

Documents d'Analisi Geografica 34 0 

Orsis 276 

Pap ers 183 

Ouaderns de Traducció i In terpre tació 158 

Educar 139 

Analisi 119 

Medievalia 99 

Enrahonar 91 

Estudios de la Antigüedad 83 

Catalan Working Papers In L¡nguistics 71 

Recerca M usicológica 48 

Locus Amoenus 54 

Links & Letters 40 

Biblioteca Informacions 25 

Treballs d'Arqueologia 22 

Ouaderns d'ltalia 17 

Total 2.207 
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A banda d 'aquests títals que es reben en cancepte d' intercanvi, la Secció rep també 253 títa ls 
ca m a danatiu. Pel que fa a les instituci ans amb les quals s' intercanvien managraf ies n'hi ha 
actua lment 745 , tat i que d'aquestes namés es manté un intercanvi regular amb 161 . 
O'aquestes, 69 són universitats. 

Un alt re abjectiu impartant acanseguit durant aq uest any ha estat establir una valaració 
ecanóm ica del que supasen tates les pub licacians pe ri ód iques que es reben per intercanv i. La 
quant itat ecanómica s' ha determinat t ant per cada títal de revista que la nastra unive rsitat envia 
en intercanvi , ca m pel canjunt de revistes que des d' lnte rcanvi es distribueixen a les diferents 
bibliateques de la UAB. Tat i la dificultat, en alguns casas, de determ inar-ne el preu de 
subscripció anua l, el resultat és que, pel cap baix, des de la Secció d'lntercanvi es fa tr amesa, a 
les bibliateques de la UAB, de revistes per un vala r de 6.000.000 de pessetes. 

Finalment, v al a dir que, ca m altres anys, la Secció dóna supart a tates aquelles naves prapastes 
d ' intercanvi a sal' li cituds de lIibres que des de les bibl iateques i els departaments de la 
Unive rsitat ens són t rameses, inca rparant-hi els naus intercanvis acanseguits, i fent les 
anul ' lacians pertinents, per tal de mantenir actualitzades les nastres dades. 

Monagrafies 

Ourant el 1996 s'han obtingut 2.775 manag rafies per intercanvi. La distribució que s'ha fet 
d'aquest materi al per a bibliateques és la següent: 

¡ " N~O;;'"b;; d~"';;;;;;~g;;;t¡es trame~e~ ~ 'i;;' bibi'¡~t~'q~;~d~ ';~ UAS 
; , ..•...•.. _ ......................... ..................... ~-_ .................... __ ... _ ................... .... _ ........... __ ... _ ....... - ... ~._ .... . 
'¿¡l~li..a teca j~ .. ~ién~l.e_s ..... ~_ ... _. 

Bibliateca de Farmació del Prafessarat 149 
. Bibliateca de Ciéncies de la-":C;:.a:.:m=u'-'n"-i c-"a-'-c-:i -:ó------.~-----~---'--=-9 :1 

........ _ .. _ .•. - --"---"-~---'------'. 

;c.§.ibl iateca de CiénciesSoc:i.al .. s ....... 625 . 

1.217 , ¡i Bibliateca de Lletres 
¡:-Si'íJiTote'ca de Medicina .... · ............ -· .. · 

-_ ... _ ........ _ ...... ... _ ... _ .. _~._.~_ ... _ .. _ ... .. 

--...,.-----
i: Bibliateca de Traducció i d'lnterpretaci ó 
rBibIT~t~ca .de Vete ri;;~ .. ;i ~ .. .. ..-- .. _---~--············ 

L .. BJ bl i '? .. t.e..c..a. ... Q.~.':'a.! .. al_._._ .. ___ ... _...... . ..... ___ ... _ ..... __ .. _._ 

128 ,-

29 ¡! .,---=,-!' 
64 it ........ __ .•. __ . ___ . ___ .-J 

i' Bibliateca Universitária de Sabadell . 
¡! Institut de Oacumentació i d'lnvestiga'~'i ó Musica lóg iques " Jasep .... R¡;:~;t-:

13 i: 
2 ! , 

,t i Matas" 
¡ ..... __ ..•. __ ............. __ .• .... _-------:._---_ .. _-----_. __ ._---_: 
_ Serve i d' Activi tat Física 27 ., 
': Á rea d' Alumnes 6 1·-,..,· .. ······,..·············· ··· _.--.... --.. -- .. -.. , ................. _ ..................... .. . 
¡' Total ' 
l~ ___ ._ ... __ . ___ .. __ ,,,,,,,,,, ... 

.._---,.-_ ...... _ .............. . 
l 2 ,775 
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ARXIU GENERAL ADMINISTRATIU I HISTORie 

Durant I' any 1996 cal destacar I'organització, per part de l'Arxiu Genera l i conjuntament amb 
l' Arxiu Admin istratiu de la UPF, de les III Jornadas de Archive ros de las Universidades 
Españolas. 

En aquesta trobada de treball, els arxive rs representants de les universitats espanyo les van 
aprovar unes Recomendaciones para archivos universitarios i van presentar les seves 
conclusions a representants deis secretaris generals i deis gerents de les un ive rsitats 
espanyoles . 

D'altra banda, cal ressaltar la col' laboració activa en els informes previs a la remode lació de la 
func ió del Registre General d'entrada i sort id a de documents de la UA B. Durant aq uest any, 
aquesta participa ció activa ha donat com a resultat la reorgan ització de l' Arxiu General 
Administratiu i Históric en una nova unitat que ap legará ambdues funcions, la de I'arx iu i la del 
registre deis documents, i que s'anomena de l' Arxiu General i Registre (segons reso lució del 
Rector de data 30 de setembre de 19961. A partir de gener de 1997 aquesta nova unitat 
comencará les seves funcions adscrita orgán icament al Gabinet Jurídic de la UAB i 
funciona lment, a la Secretaria General i a la Gerencia. 

Ingrés i translerencies de documenta ció 

Durant l ' any 1996 l ' Arxiu General ha gestionat la recepc ió de 40 t ransferencies de 
documentació. Aquestes t ransferencies rep resenten 580 capses i 250 Ilibres, que ocupen uns 
71 metres lineals. 

METRES LlNEALS QUE OCUPEN LES TRANSFERÉNCIES REBUDES 

Facu ltats i escoles 13 mi 
Economia i f inances 29,4 mi 
Alumnes 10,2 mi 
Persona l docent i nóm ines 7,8 mi 
Personal d' adm inist rac ió i se rve is 7 ,1 mi 
Altres 4 mi 
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metres 
lineals 

AUre s 

7,1 

7,8 

Área de 
Personal 
docent 

Economía 
i finance s 

13 

Facultats 
¡ escales 

Cal destacar el descens de metres lineals t ranslerits que es deu, sobretot , a la raci onalitzaci ó del 
procés de transleréncia deis documents. I també a qué la manca de metres lineals disponibles al 
dipósit de l' Arxiu General ha l et prioritzar la recepció de transleréncies de pocs metres lineals. 

També cal agrair la donació d'una co l' lecció de documents lotográfics de la primera edició de la 
Festa Major l eta per la Sra. Glória Masdeu i la donació d' un recull de documents gráfics sobre 
els primers anys de la universitat a les instal' lacions de I' Hospital de Sant Pau pel Sr. Juan 
Delgado. 

Arxiu totografic 

L'arxiu lotográlic ha estabilitzat el seu creixement després de la po lítica d'enregistrament 
intensiu que es va ler durant els darrers anys. Actualment hi ha 10.960 documents lotográl ics 
enregistrats. 

D'altra banda, s'han comen9at a enregistrar els documents audiovisual s rel at ius a di lerents 
aspectes de la vida de la comuni tat unive rsitária (vídeos de la lesta major, de dilusió de la 
Universitat, etc.) 

Consultes i préstecs 

Durant aquest any s' han let 322 préstecs i consultes. Com que es pot consultar o demanar en 
préstec més d'un document, el nombre de documents prestats o consultats és de 3.242 . 
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CONSULTES I PRÉSTECS DE DOCUMENTS 
(1996) 
ICE 

Área d' Economia i Finances 

Área de Personal 

Á rea d' Alumnes 

Ge rencia 

Ofi cina d'Organització i Cont rol 

Facultats , escoles i depart aments 

Altres usuaris adm inist rat ius 

Professors, estudiant s i usuari s externs 

06cma d'Or¡:¡UUIl':lCl 0 1 
C",wul 

Árcad'Alll lIles 

usuaris 

o 100 200 300 400 500 600 700 800 90010001100 

nombre 
documents 

79 188 

46 102 1 

83 168 

25 65 

4 25 

17 32 

24 526 

32 460 

12 757 

IIlconsultes i préstecs 

EJnombre de docum ents 
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Eliminació de documents 

Atenent els criteris d' avaluació de la documentació inactiva i segu int la leg islació vigent en 
matéria d'eliminació de documents de l' Administració pública, l ' Arxiu General ha pogut eli minar 
25,3 met res lineals. Aquesta documentació s' ha el iminat básicament pel seu carácter de 
duplicitat i per no reuni r cap valo r arxivist ic. Els 25,3 me tres lineals suprimits representen unes 
253 cap ses normal itzades (un 36% de la documenta ció t ransferi da aquest any) 

A banda, l' Arxiu General ha assessorat dife rents seccions administratives sobre la conveniéncia 
d' eliminar documents duplica ts. 

Suport arxivístic 

Durant I'any 1996 l' Arxiu General ha mantingut les seves tasques d'assessorament als di ferents 
centres i serveis de l' Administració universitá ri a, sobretot pe l que fa a I'apl icac ió i el 
manteniment del sistema de gestió deis documents basat en el quad re de classif icació de la 
document ac ió administrat iva. 

D' altra banda, l ' Arxiu General s'ha incorporat als projectes Eina, que promou la util it zació deis 
recursos informát ics a l' Administració unive rsitári a, i Eco, que promou la disminució de I' ús del 
paper a l' Admin istració unive rsitá ri a per aconsegui r un esta lvi económic i ecológ ic . En am bdós 
projectes l' Arxiu General hi part icipa per a tot s aquell s aspectes relac ionats amb la gesti ó deis 
documents en les seves t res fases (acti va, semiacti va i inactiva). 

També s'ha donat suport técnic en aquelles auditories deis processos ad ministrat ius en les quals 
hi havia afect at s aspectes relacionats amb elo uOCullle ll lS generats. 

S'han mantigut els cu rsets per a la formació del personal administrat iu en les técniques de 
cl assificació i arxivatge de la documentació seguint els sistemes proposats. Aquests cursets els 
ha organitzat la secció de Formació de l' Área de Personal d' Administració i Serveis. 

També s' ha continuat donant suport a la Comissi ó d' Arxius en tot s els aspectes t écni cs que 
afecten la documentació i els arxius. 

Cooperació externa 

Cal dest acar el manten illlent de la cooperac ió amb els arxius unive rsitari s, A nive ll est atal es va 
concretar en la organit zació de les 111 Jornadas de A rchiveros de las Universidades Españolas. A 
nive ll cat alá es va concret ar en la col' laboració am b la Direcció General d' Universitat s per 
est udiar la situació deis arxius universitaris catalans i establir lin ies de coopera ció. 
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SERVEIS D'INFORMACIÓ DIGITAL 

Des de fa molts anys els documents electrónics conviuen amb els tradicionals de paper a les nostres 
biblioteques. Cada vegada disposem de més serveis de documenta ció electrónica a l' abast deis 
nostres usuaris. Si primer va ser la consulta en línia a bases de dades remotes, de seguida vam 
disposar de bases de dades en CD-ROM i en disquet. Ouan es va posar en funcionament el Gopher 
de la UAB, s'h i va fer accessible informaci ó sobre les nostres biblioteques. Posteriorment la 
informació es va anar ampliant al web i , en aquests moments, el web del Servei de Biblioteques 
facil ita, no únicament informació sobre totes i cadascuna de les biblioteques i tots els serveis que 
s'ofereixen als nostres usuaris, sinó que també és la porta d'accés a una selecció actualitzada deis 
millors recursos disponibles a INTERNET, seleccionats temát icament en funció deis interessos deis 
usuaris de cada biblioteca. D'altra banda. I'experiéncia deis projectes europeus, i un cop superada 
I'etapa pilo!, fa que sigui n plenament operatius i a I'abast de I'usuari nous serveis com Borges, que 
permet el filtratge de recursos informatius d'actualitat a INTERNET ( majoritáriament missatges 
apareguts a grups de news ) prévia definició de perf il s d'interés individuals. I per acabar, de momen!, 
no podem deixar de mencionar el projecte DECOMA TE que, com a prova pilo!, va oferir el darrer 
trimestre de 1996 34 t ítols de revista amb el text complet de tots els articles. DECOMATE ha passat 
a ser la Biblioteca Digital i els membres de la comunitat universitária poden, al gener de 1997, gaudir 
norm alment de la consulta de 221 títols de revistes científiques en format electrónic. 

1. BASES DE DADES EN líN IA 

Aquest any s'han fet un total de 458 consul tes en línia. S'han util itzat unes 62 hores de 
connexió a hosts de pagament i unes 144 hores 'de consulta guiada per personal bibliotecari a 
diverses bases de dades accessibles Iliurement per mitjá d'IINTERNET. 

Resum de les consultes de les bases de dades en línia durant I'any 1996 

. BASES DE DADES Nombre de Hores ·"Referlmcies-. 
consultes ',:,,> ' ,. >,::. , .. :. ',' ' , 

! ,'.". 'On': . . Off Total .'> 
BEILSTEIN ONLlNE 41 1.91 20 -- 20 
BI0515 PREVIEWS 1 0.12 20 -- 20 
BOE 2 0,50 6 -- 6 
CA FILE 140 10.43 3.515 228 3.743 
CALEX 2 0.50 12 -- 12 
CAOLD 10 0,15 37 -- 37 
E5PAN 3 0,30 455 -- 455 
GALE DIRECTORY DATABASE 1 0.04 O -- O 
ICEX 17 9.30 O -- O 
REGI5TRY FILE 11 3 11.1 7 527 154 681 
51A81NFO 1 0.50 20 -- 20 
TEMPU 5 122 25,10 O -- O 
TE5EO 5 1,50 87 -- 87 

:úrófals, 45B 61 ,52 4.699 382 05.081 

Memoria del Servei de Biblioteques 1996 67 



Consulta de hosts i despeses ocasionades durant I'any 1996 

Hosts Nombre Temps Cast Total 
I d e hores 

consultes 
ÚS Teléfon 

DATA-STAR 1 0,04 350 125 475 
ICEX 17 9,30 53.800 30.851 84.65 1 
lEC 3 0,30 1.365 -- 1.365 
INE 122 25 ,10 -- -- --

MEC 5 1,50 -- -- --

SENADO 2 0,50 -- -- --

STN 305 23,78 47 0 .033 77.230 --

V IDEOTEX 3 1,00 -- 850 --

Totáls < 458 \ 61 ,52 525.548 .> ·108 .206 )'633.754 ' 

Usuaris de les bases de dades en Hnia durant I' any 1996 

Docents Bétaris . ""?Estudiáilts Totalsusúaiis ' 
1 17 285 54 15 2 473 

Consulta a INTERNET 

La consulta a INTERNET feta directament pels usuaris s'ha incrementat de manera molt notable ja 
que han passat de disposar deis 9 PC de lIiure accés connectats a INTERNET que disposaven les 
biblioteques el 1995, als 24 PC a lliure disposició a les sales de les biblioteques amb els quals que 
tanquem I'any 1996. No disposem de dades especifiques d'ús degut, justament, a aquesta Iliure 
disposició peró indiquem a continuació les dades sobre les consultes real itzades amb el suport del 
personal bibliotecari. 

INTERNET ' 
Nombre de consultes gui ades per I 
person al bibliotecari 
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2. BASES DE DADES EN DISQUET 

A part de les bases de dades consultables en lín ia o en CO-ROM, les biblioteques disposen 
d'a lgunes publicacions en disquet. Aquest és el cas de Current Contents on Disk, editat per I' ISI 
(I nstitute fo r Scientific Information), del qual n'hi ha disponibles a la UAB diverses edicions . 

La Biblioteca de Ciéncies está subscrita a CC Agriculture, Siology & Environmental Sciences, a 
CC Lite Sciences , a CC Physical, Chemical & Earth Sciences i a CC Englneering, Comp. & 
Technology. 

La Bib lioteca de Veterinária está subscrita a CC Agriculture, Siology & Envlronmental Sciences i 
a CC Lite Sciences. 

La Biblioteca de Medic ina está subscrita a CC Life Sciences . 

La Biblioteca de Lletres está subsc ri ta a CC Social & Sehavioral Sciences i a CC Life Sciences. 

El total de consultes fetes durant I'any 1996 d'aquestes edicions de Current Contents fou de 
2.645. Cal ind icar, peró, que aquestes dades no inc louen la informació sobre la consu lta de 
I'edició en paper de CC Social & Sehavioral Sciences que rep la Biblioteca de Ciéncies Socials. 

O'alt ra banda, la Secció d'Estadística de la Biblioteca de Ciéncies Socials disposa de diverses 
bases de dades en format informátic, que durant 1996 han rebut un total de 495 consultes. 

Báses de dades en disquet durant I'any 1996 i N om bre·. d;u Su ar¡s 

COLECA 282 
CURRENT CONTENTS AGRICULTURE, BIOLOGY & 519 
ENVIRONMENTAL SCIENC ES 
CURRENTS CONTENTS ENG IN EERING , COMP. & 11 5 
TECHN OLOGY 
CURRENT CONTENTS LlFE SCIENCES 1.418 
CURRENTS CONTENTS PHYSICAL, CHEMICAL & EARTH 504 
SCIENCES 
CURRENT CONTENTS SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES 89 
OIVERSES BASES DE DADES D'ESTAOíSTIQUES 495 
INOEX IN VESTIGACiÓN y CIENCIA 26 
MUNDO CIENTíFICO 7 
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3. BIBLIOTECA DIGITAL 

El proyecte DECOMATE (vegeu capítol dedicat a projectes europeus) el 1997 ha deixat de ser un 
projecte per esdevenir la Biblioteca Digital, un nou serve i, plenament operatiu , a disposició deis 
nostres usuaris. Aquest apartat que ara encetem amb les est adístiques de I' ús de les rev istes 
científiques en format electrónic durant les primeres proves efectuades en el transcurs del 
projecte, haura de créixer significativament en els propers anys. 

El període abastat comprén des de 15-10-19 96 a 31-12-1996 i els títols disponibles eren 34, 
basicament de I'a rea d'economia . 

Tipus d' usuari >< Sessions < •••••. Articles recuperats 
Professors 118 233 
Doctorands 1 O 

Alumnes 1 r i 2n cicles 20 12 
PAS 346 479 
Usuaris convidats 16 --

TOTAL 501 724 

4. BASES DE DADES EN CD-ROM (LOCAL I XARXA) 

Durant I'any 1996 I'oferta de bases de dades en suport CD-ROM en el conjunt de les biblioteques 
de la UAB va ser de 107 títols , a 22 deis quals s'hi podia accedir mitjan9ant la xarxa informática. 

Ourant aquest any s'ha continuat fent el desplegament de la xarxa de CO-ROM, després que el 
desembre del 1995 se'n fes la migració a I'entorn Novell. Aixo ha permés que es pugui consultar 
des de totes les biblioteques de la UAB i iniciar-ne proves d'accés des de determinats 
departaments. Malauradament, el canvi d'entorn de xarxa va. comportar disfuncions amb el 
programari CO-NET, que és el que gestiona directament la consulta deis títols. Com a resultat d'aixo 
la qualitat del servei va baixar de manera considerable, ja que van sorgir problemes de connectivitat 
i de disponibilitat de determinats titols , cosa que va comportar la paralització deis plans d'expansió 
previstos. Grácies a I'esfo,,;: del personal informátic de la unitat de Sistemes del Servei d'lnformática 
i de consultors externs, el gener de 1997 es van solucionar els problemes existents i es va restablir 
la plena operativitat de la xarxa de CO-ROM. O'altra banda, el nombre de titols disponibles va 
passar de 17, el gener, a 22, el desembre. 

Evolució de la consulta de les bases de dad es en CD-ROM 

li} 1994 1995 ·.· .199.6 
Monousuari - Nombre de consultes 4.250 5.817 6.851 
Monousuari - Nombre d'hores d'ús 4.130 3.933 4.041 
Xarxa - Nombre de consul tes 20.81 1 37 .339 25.393 
Xarxa - Nombre d'hores d'ús 4.344 6.112 4.701 
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Consulta de les bases de dades en CD-ROM en xarxa 1996 

Tito l Consultes Hores de 
consul ta 

ABl/lnform 3.475 417 
BOA-Jurisprudencia (Aranzadi) 1.447 161 
BOA-Leoislación !Aranzadi) 2. 133 216 
Biblioorafía española 1.585 241 
Biotechnoloqy Abstracts 139 35 
Books in Print 1080 118 
Bri tish National Bibl iooraphv 662 60 
Compulev-Jurisprudencia 2.509 635 
CSIC 2.302 718 
Oerwent Biotechnoloov Abstracts 152 19 
Oissertations Abstracts 291 54 
Econl it 1.284 288 
Economic Literature Oatabase 270 28 
ERIC 856 209 
F&S Index Plus Text 283 44 
ISBN 962 114 
Life Science Collection 1.769 452 
McGraw-Hill CO-ROM 183 9 
MATHSCI 168 28 
Medl ine* 24 18 
PSYCLlT 1.804 572 
Sodofi le 518 115 
Water Resources 171 30 
Total 24.687 4.589 

*Medline es va incorporar a la xarxa el mes de mar~ i f ins I'abril va funcionar en periode de 
preves. A partir del maig va estar en servei normal , pero per problemes técnics no es van 
poder recollir les seves estadistiques de consulta, 
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Consulta de les bases de dades en CD-ROM monousuari 1996 

CD·ROM e Nre. Temps Temps Nra. de pago -;E~:~egístrl'lment 

...... d'usuatís hores mínuts . .... impreses • disquets 

ABe CUL rURAL 1 o 5 o 1 

ADMYTE 21 17 30 o 15 

AGRíCOLA 80 55 4 12 47 

ARAS DATA & INFORMATION 4 6 15 o o 
BANK 

ARCE 1 o 5 o o 

ART & HUMANITIES INDEX 3 1 o o o 

BARATZ 138 73 30 o 36 

BASE DE DATOS DOCUMENTALES 218 63 o o 135 

BOA- TRIBUNALES ESPAÑOLES DE 173 59 o 18 86 
JUSTICIA Y AUDIENCIAS 

BDA-ARANZADI JURISPRUDENCIA 31 15 o o 16 

BEILSTEIN CURRENT FACTS 28 15 20 42 o 

SEN-CQ 143 46 o o 72 

BIBlIOTHECA IURIS ANTIOUI 11 7 o 30 o 

BOOKFIND 199 57 15 157 137 

BRITISH LlBRARY GENERAL 1 1 o o o 
CATALOG ro 1975 

BRITISH NEWSPAPEA INDEX 2 o 50 o 2 

CAS ABST RACTS 378 263 58 161 290 

CO-ATLES DE CATALUNYA 3 2 o o o 

CD-MARC NAMES 8 1 55 22 o 

CETEDOC lIBRARY OF CHRISTIAN 47 25 o o 29 
LATIN TEXTS 

CINEMANIA'95 81 43 35 o o 

COMEXT 164 223 27 o 123 

CORDIS 9 5 o o 8 

CROSS CUl rURAL 8 4 o o 5 

DERWENT BIOTECHNOLOGY 6 . 3 35 16 1 
ABSTRACTS 

DEUTSCHE NATIONAL 3 1 o o o 
BIBllOGRAPHIE 

DICCIONARI ENCIClOPtDIA 1 o 15 o o 
CATALANA 

DICCIONARIO DE LA LENGUA 7 4 30 o o 
ESPAÑOLA 

DUNS 95· PRINCIPALES 62 32 30 429 o 
EMPRESAS ESPAÑOLAS 
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CO-ROM Nre. T emps Temps Nte. de pago Enregistrament 
d'usua ris hotes minuts impre ses di squets 

DYA90lA 1 3 O O O 

ECONOMIST, THE 151 58 O O ", 
ELEC·GEN96 5 3 15 O 5 

ENSAIOS SOBRE A 7 7 O O O 
CONTEMPORANEIDAOE 

EPIGRAPH 3 3 O O O 

EXCERPTA MEDICA : PSYCHIATRY 31 19 45 O 30 

FINANCIAL TIMES, THE 150 60 O O 103 

FOMENTO 13 5 15 O 7 

FOTO & VIDEO TUTOR 15 9 O O O 

FRANCIS 93 37 30 O 63 

FS TA 95 66 53 20 70 

GEBCO, DIGITAL ATLAS 3 1 30 O O 

GRAN ROBERT DE LA LANG UE 5 3 O O O 
FRANC;:AISE. LE 

GUAADIAN, THE 2 O 20 O O 

HAARAP'S MUL TllINGUAL CD· 9 7 40 O O 
ROM DJCTJO NARY 

HUMANITIES INDE X 50 23 45 O 38 

INE CERCA 44 30 15 O 44 

INTERNATIONAL MEDIEVAL 44 22 15 O 36 
BIBLlOGRAPHY 

INTERNATIONAL STATISTICAL 145 104 15 O "8 
YEAABOOK 

ISSN COMPACT 40 6 45 182 O 

KIRK-QTHMER ENCYCLOPEDIA 8 2 lO O O 

LEGALTRAC 104 31 O 36 34 

LEGISLACIÓ I DISPOSIC10NS 9 O 30 O O 
D'URBANISME 

LETTERATURA ITALIANA 2 4 O O 2 
ZAN IC HELlI 

LlNGUIST1CS & LANGUAGE " 6 15 O 7 
BEHAVIOR ABSTRACTS 

LISA PLUS 4 3 O O 2 

MAPS & FACTS 44 18 65 64 2 

M cGRAW HILL eQ-ROM 3 1 30 O O 

MEDlINE 2666 1661 85 1555 2220 

MLA 80 43 O O 82 

MUNDO. EL 12 5 lO 2 2 

NEW GRO llE R ENCYClOPEDIA 4 1 50 O O 

OECD STATISTICAl COMPENDIUM 145 108 55 O 96 
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CD-ROM Nre. Temps Temps ! ~,";, d.pag_ li Enregistrament 
d'usuaris hores minuts impreses disquets 

OXFaRD ENGLlSH OrCT IO NARY 8 4 O O O 

PACKARD HUMANITIE S INSTITUTE 53 94 30 O 46 

PERiÓDICO DE CATAl UNYA, EL 30 39 O 307 2 

PHllOSOPHER'S INDEX 2 O O O 2 

POWOER DIFFR ACTION FILE (PDF2) 65 45 25 391 O 

REBIUN (Red de Bibliotecas 53 13 15 O 2 
Universita rias) 

RED LATINOAMERICANA EN 8 5 O O 3 
CIENCIAS DE LA COMUNICACiÓN 

SCAFFALE ELETTRONICO 2 1 O O O 
OIZIONARIO 

SCI ENCE CITATION INDEX 228 224 51 348 93 

SERIAl S DIRECTORY 35 6 47 36 O 

SH AKE SPEARE ON DISC 15 7 55 O O 

SIN ERA EN DISC 36 10 30 18 2 

SOCIAL SCIENCES CITAT ION 26 10 O O 12 
INDEX 

SYB-CD 6 2 30 O 9 

TERMDOK 2 2 20 1 O 

TIME MAGAZINE COMPACT 11 5 O 6 O 
ALMANA C 

TIMES, THE 13 49 10 6 6 

TROPAG & RURAL 9 2 55 O 5 

ULRICH' S PLUS 34 5 80 O 55 40 

VA NGUARD IA. LA 15 12 10 57 1 

V LB AKTUELl (Verzeichni s 11 4 45 O 6 
Lieferbarer Bucher) 

WASHINGTON POST 7 4 50 O 5 

WATER AESOURCES ABST RACTS 9 7 25 O 2 

WILDUFE WO RLDWIDE 3 1 17 3 O 18 

WO RLD ATLAS 1 1 30 4 O 

ZEITUNGS INDEX 2 O 15 O O 

Totals 6 .852 4_041 58 3.975 • 4 _329 
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5, EL WEB DEL SERVEI DE BIBLlOTEQUES 

Des de I'aparició del Web institucional de la UAB el 1995 el Servei de Biblioteques hi disposava 
d'una serie de pág ines que informaven de la seva oferta . El rápid desenvolupament del World-Wide 
Web i la seva adopció arreu com una eina básica de difusió i extensió de la tasca de les 
biblioteques ha fet necessária la creació d'un servidor propi del Servei. Aquest, amb l'adre9a 
hltp:llwww. bib.uab.es . va entrar oficialment en funcionament el 27 de setembre. 

La gestió del web es coordinada per la secció de Processament Tecnic i es mante de manera 
descentra litzada per les diferents biblioteques. 

L'objectiu d'aquest web es informar de tots els serveis que ofereix cadascuna de les biblioteques i 
tambe servir com a plataforma d'acces als diferents sistemes d'informació electrónica que s'estan 
desenvolupant: Borges, Biblioteca Digital (Decomate), catáleg de les biblioteques, recursos 
·Internet.. 

Resum de les consultes al web del j uny al desembre 1996 ' 

Concepte li Nombre 
Tota l de hits 174.958 
Total de consultes a págines textuals (HTML i PDF) 46.572 
Total de consultes a la~~gina d'entrada 8.249 

Per tal de fer una correcta interpretació d'aquestes estadistiques cal saber que cada consulta al 
web comporta la recuperació simultánia de diferents elements: el fitxer HTML, els gráfics que 
incorpora, etc. Aixi s'enten com a hit cadascun d'aquests elements enviats a I'usuari; com a 
consulta la suma de hits que formen una unitat (una aproximació corres pon al total de hits menys 
els corresponents als gráfics i altres elements multimedia) i com a visita la suma de consultes que fa 
un usuari concret al lIarg d'una sessió de treba ll amb un web concret (la comptabilització de les 
consultes que rep la página principal n'es una aproximació de minims). 

Web.Evo lució de les consu lt es i f1 its el1996 

60000,---____________________________________________ === 
SODao t----------------------------------------: 
4 0000 +---------________________________ ~ 
30000 +-______________________________ _ 

20000 t-----------------------------
10000 +-____________________ -= 

Ju n y J~ liol A g o S t s. , Oe L 

. Tot al am b grahcs (hits) Cl Total (consultes) 

9. El Web no "'" V~ fe" púbhc f1ns ,,1 27 d" sctcmbre. per t.:mt, 1"" CQnsul t "" prcVl. ';r, corr"spor1C" .:ll periode ru, provcS'. 
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SERVEIS DE REFERENCIA I D'INFORMACIÓ 

1. SERVEIS DE REFERÉNCIA I D' INFORMACIÓ 

Per tal que I'usuari pugui t reure el maxim rendiment de les possibi litats d 'informació que li 
ofe reix la bibl ioteca, ca l que sov int rebi un assessorament di recte. Un exe mple cia r d'aixó és el 
cas de les consul tes molt especialitzades a les bases de dades en línia. Aleshores, una breu 
entrevist a amb el documentalista ajudara, sens dubte, a estab lir I'estrategia de ce rca més 
adient. D' acord amb aquesta línia de contacte personalitzat amb I'usuari , algunes biblioteques 
han co men<;at a aplegar dades sobre la t ipo logia de les preguntes que els usuaris adrecen més 
sovint al persona l de la bibli oteca tot buscant suport o 

La Biblioteca de Ciencies de la Comunicació ha comptabilitz at un tota l de 89 consu ltes 
d'usuaris els quals han rebut una resposta personalitzada so bre aspectes diversos del 
funcionament de la biblioteca o la loca lització d'inform ació especialitzada . La tipologia d'aquests 
usuaris ha estat diversa: 34 estudiants de primer i segon cicles, 15 estud iants de tercer cicle, 
20 professors i 20 usuari s externs. 

La Biblioteca de Traducció i d'lnterpretació ha ates unes 110 consultes. La major part de les 
demandes d'informació van procedir d'alumnes de primer i segon cicles (80) mentre que la resta 
(301 van ser fetes per alumnes de tercer cicle. 

La Biblioteca de Ciencies Socials disposa d' un servei de referencia i d'informació bibliogrilfica 
prou consolidat , que té norm alitz<lda la reco llida de dades des del co men<;ament del cu rs 1994-
95. A continuac ió, indiquem el nombre detall at de consultes personalitzades rebudes per la 
Bibl ioteca i el t ipus de resposta que ha faci litat el personal. 

Nivell 1 
Explicar. el funCiona ment 'delabibliotecea un niveUbasic :.·:··· 
(consultes dedtiradilentre l :i 1 S mintlts) 
Professo rs Terc er cicle Primer i segon PAS 

cicl es 

1. 123 859 1' .791 

:·Nivell i2 ··< :.:. .. . ..... 
Aj~da~a io~~lítZ~r:¡. aselecé::o~arínfOrfl1~6i ó "·· .. 

L(eb r\s~ltes .de(jurad a entre15í30minuÚ;) : 
Professo rs Tercer cicle Primer i se gon PAS 

cicl es 

551 604 621 

374 

. 

190 

Usuarrs 
externs 

Usuaris 
externs 

' .... 
Total de 
consultes 

396 4.543 

,:.. . . . 

Total de 
consultes 

124 2.090 
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Nivell 3 
Proporcionar la informació elaborada 
(Consultes de durada superior a 30 minuts) 
Pro fes sor s Tercer c icl e Prim er i segon PAS Usuaris To tal d, 

ci cles externs c on sult es 

392 495 107 101 46 1 .14 1 

En percentatges globals, la Biblioteca de Ciéncies Socials va atendre 7.774 consultes, un 12% 
més que I'any anterior, el 32% de les quals van ser efectuades per alumnes de prim er i segon 
cicles; el 27%, per pro fesso rs ; el 25 %, per alum nes de ter ce r cicle; el 9 %, per persona l 
d 'administració i serveis i el 7%, per usuaris externs. Les preguntes més senzilles (n ivell 1) van 
representar-ne un 58%; les que im pliquen una dedicació temporal de 15 a 30 minuts (nive ll 2) 
van representar el 27 %; i les de dificultat máxima, amb elaboració de la inform a ció loca litzada 
(nivell 31. van significar el 15 % del total. A més, la biblioteca ha preparat tot un seguit de 
treball s (gu ies, recu ll s bibliográfics) i d'activitats (exposicions, cu rsets) que han fet de suport 
d' aquesta t asca . 

L' Hemeroteca General va com ptabil itzar 839 consu ltes especia litzades. Seguint els parámetres 
de la Biblioteca de Ciéncies Socials, un 45 % van ser preguntes del tipus 1 i un 55 % ho van ser 
del t ipus 2. Únicament van haver d'atendre 3 consultes d' un grau de difi cultat alt . 
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2. FORMACIÓ D'USUARIS 

El s usuaris ten en a I'abast tota una série de recursos bibliográfics i documentals cada vegada 
més exhaustius i potents, que han d'utilitza r en les seves recerques. Sona part de les 
bibl ioteques han organitzat dive rsos cursets per tal de familiaritza r els usuari s amb la biblioteca o 
amb la consulta d'algun tipus de documentació. Aquest servei es va conso lidant cada vegada 
més. L'oferta de cursos, impartits sempre pel personal de la biblioteca, ha augmentat en un 
28% respecte de I'any anterior i el nombre d'assistents s' ha elevat en un 10%. 

Dades disponibles sobre formació d' usuaris durant I'any 1996 

Tematica del curset Nombre 

TOTAL GI: ' ",OM"L 329 2.557 
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O'entre tot s els cursos prog ramats, els que han tingut un nombre més elevat d'assistents han 
est at els d'introducció al funcio nament general de la biblioteca. Així, en 95 sessions format ives 
s 'hi han comptabil itzat 1.651 assisténcies. Aquesta xifra, peró, hauria estat més elevada si 
haguéssim compt at amb la totalitat de les dad es, cosa que no ha estat possible atés que 
algunes bibl ioteques no n 'hav ien prev ist el control estadístico 

El segon grup de sessions form atives amb un major nombre d'assistents han est at els 
programats per t al d'aprofundir en el coneixement de fons específics d'alguna biblioteca. La 
Biblioteca de Ciéncies Socia ls, per exemple, ha organitzat 31 sessions per donar a conéixe r els 
seus fons d'estadística 

Un altre grup d' acions formatives han estat aquelles que tenen relació amb el funcionament de 
la xa rxa de CD-ROM i la consulta de les diverses bases de dades . En total, s'han engegat 118 
cursos als quals han assisti t 318 persones. 

També s' han realitzat 68 presentacions dest inades a I'aprofundiment en el coneixement del 
cat aleg de consulta pública en línia, els quals han gaudit d'una assisténcia total de 136 
persones. 
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LOCALS I EQUIPAMENTS 

LOCALS 

L'any 1996 han f inalitzat les obres de construcció de I'edifici de la nova Biblioteca 
d'Humanitats, la qual cosa ha permés d'inaugurar-Ia el gener de 1997. Aquest edifici, juntament 
amb els locals actuals de la Biblioteca de Lletres, integ ra tots els fons i els serveis co rresp onents 
a I'Área d'Humanitats que fi ns ara es trobaven dist ribu"its entre les biblioteques de Formació del 
Professorat i de Lletres. A més, és previst que d'aquí a dos anys s' hi integri la Biblioteca de 
Traducció i d'lnterpretació. 

Aquesta importantíssima obra, juntament amb I'ampliació de la Bibl ioteca de Ciéncies Socials 
inaugurada el mes de nove mbre amb un increment de 1800 m' i 400 places de lectura ha fe t 
creixe r notablement el nombre de metres quadrats i espai i places de lectura a disposició deis 
usuaris. 

t i?< Gener Desembre . Gener 
1996 1996 1997 

M ' de locals 18.919 20 .384 25 .188 

Pl aces de lectura 3.006 3.483 3.930 

km linea ls de presta~eries 37,6 38,9 43,1 

Durant I'any 1996 I'equip guanyador del concurs d'idees per a la nova biblioteca de la pla9a 
Cívica ha preparat el projecte executiu de I'edi f ici, la primera fase del qual es comencara a 
construir a final de 1997. El total per construir seran 14.000 m', peró en aquesta pr imera fase 
els recursos económics disponibles únicament perm eten I' habil it ació d 'uns 4,000 m', que 
ocuparan la Biblioteca de Ciéncies de la Comunicació i I'Hemeroteca General. 

A f inal d' any, la Biblioteca Universita ri a de Sabadell ha realitz at algunes obres de remodelació 
que Ii han permés de posar a disposició deis seus usuaris els espais de l' alte ll , f ins aleshores 
ocupats per despatxos de professors. 
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Dades deis local s de les biblioteques (31-12-19961 

: ~o~al~_ - de les biblioteques IF' UAB 

Gene,., 1969 60 774 1.424 1.386 2.810 

Arxiu 
Histo ri e 

Ci¿mcies 

Ci encies 
Cornullicació 

de 

, Gene,.' 

CED OC 

Ci encies Socia ls 

Lletres 

UD Sant Pau 

UD Val! d'H ebfon 

UD Hospital del Mar 

UD Trias i Pujol 

V eterim'lria 

,d" 'U'"» u'.' 

i 1989 

1977 

la 1972 

1972 

1976 

1988 

1969 

1972 

1969 

1975 

1972 

1993 

1985 

1973 

Bibl. Universitaria de 1979 
Sabade!! 

Tr aducció i Interpretació 1974 

Institut de Biol ogía 1971 
Fonamental 

Ins titut de Mus icología '979 

, Gen ... ' " 1981 

. ' l ' ~ .. ' 

o 294 O 1 .4 16 1.4 16 

457 2.976 5. 141 358 5.501 

137 697 , .029 667 1 .696 

94 888 16 3.344 3.360 

16 90 o 313 313 

1057 6369 4918 4.710 9.628 

358 1.927 3.438 2 .424 5.862 

265 1.439 1.068 983 2.05 1 

73 159 o 215 2 15 

80 113 119 144 263 

54 190 387 287 674 

32 165 o 397 397 

19 3 , .302 , . 194 345 1.539 

268 748 695 197 892 

231 , .560 1.311 o 13 1 1 

56 222 394 280 674 

16 150 75 35 110 

16 150 82 35 117 

20 171 88 O 88 

l. . ' 20.
384

1 
21,379 . . .... ,.~ . 

la . Els me t res l i neal s de l a Cartot eca General fan r eferencia a rnobi li a r i específi c 
per a ffiapes . 
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Dades deis locals de les bibliot eques (1-1-19971 

Locttls _de les biblioteques Any de Nombre m m. tinellll '" m. line~lsc " TOlal " de le UAB creadó de locals p<ellalgeriIH do PI O'>St aI9""es dO m€u'IHlinul» 
lliure .. ce," dipOsit 

seíents 

General '969 60 774 , .424 , .386 2.810 

Ciéncies 1977 457 2.976 5.14 1 358 5.501 

Ciéncies de la 1972 137 697 , .029 667 , .696 
CornuniC8ció 

Hemeroteca General '972 94 888 16 3.344 3.360 

CEDOC 1976 16 90 O 313 313 

Ciencies Socials 1988 1057 6369 4918 4 .710 9.628 

Humani tats 1997 1093 7944 9262 3099 12 .361 

Medici na 1972 265 1.439 1.068 983 2.05 1 

UD $ant Pau 1969 73 15 9 O 215 215 

UD Vall d'Hebron 1975 80 11 3 119 144 263 

UD Hospital del Mar 1972 54 190 387 287 674 

UD Tria s ¡ Pujol 1993 32 165 O 397 397 

Vete rinaria '985 193 1.302 1 ,194 345 1 .539 

Bibl. Universitari a d, 1979 23 1 1.560 1.311 O 1311 
Sabadell 

Traducc ió i Interpretació 1974 56 222 394 280 674 

Institu t de Bi ología '971 16 150 75 35 11 0 
Fonamental 

Institut de Musico logia 1979 16 150 82 35 117 

Cartoteca Ge neral 1981 -- -- 88 O 88 

T ota ls 3 .. 930 25. 188 

•••••••• 

26 :508 ;i 16.578 ~:~, 43. 108 

I\. Les place s de consulta i els m~ deIs local s de la Cartoteca General són 
inclosos a la Biblioteca d'Humanitats . 
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EQUIPAMENTS 

Paral·lelament a I'ampliació del nombre total de metres quadrats i de places de lectura a les 
biblioteques, lógi cament també I'equipament s'ha hagut d'incrementar per cobrir les necessitats 
deis nous espa is. Tot i que , en aquest inventari, no es quantif ica la important issima adquisició 
d'equipament de la nova Biblioteca d'Humanitats, sí que hi queda reflectit el notable esfor9 
d'inversió efectuat en I'ampliació de la Biblioteca de Ciéncies Socials i, en general, l'esfor9 de 
totes les biblioteques per actual itzar I'equipament informático 

Si comparem aquestes dades amb les de I'any anterior pel que fa a la informática básica cal 
destacar I'augment del nombre de PC i d'impressores . Al final de 1996 les biblioteques de la 
UAB disposaven d'un total de 214 ordin adors personal s, mentre que I'any anterior únicament 
se 'n comp taven 151 . Deis 214 PC, només 70 són Pentiums, peró ca l recordar que un any 
enrere únicament disposávem de 5. D'altra banda, ha disminuü de 5 el nombre de terminals, que 
haurien d'anar essent su bstitu·'ts progressivam ent per ordinadors personals. La rapidesa amb qué 
tot aquest equipament es fa obso let requereix posar en marxa un pla de renovació que, pel cost 
económic que comporta, no es podrá materialitz ar amb la celeritat desitjada. 

Mereix menció especial el canvi de I'ordinador central del Servei de Biblioteques, que es va 
efectuar el mes de setembre. Es va adquiri r un Hewlett-Packard HP3000 969/KS220, molt més 
potent que l' anterior i que permet la consulta al nostre catá leg a 384 usuaris simultán iament. 

El total de línies connectades a la xarxa de la UAB era, al final de 1996, de 339. El quadre que 
presentem tot seguit n'indica el t ipus de connexió. Val a dir que, a més de tots els terminals i un 
bon nombre de PC, també hi ha dive rses impressoresconnectades a la xarxa. 

LínieslrítormáHatiés>el .. 31dé deseÍlibre .de 1996 
Connexions DTC 166 
Connexions ETHERNET 155 
Connexions Dec Server 11 
Total · 339 

Una part important de I'equipament informátic és directament a I'abast del públic, tal com es 
mostra en el quadre següent: 

punts de consulta dir.ectament a disposició deis usuaris .. . .: ... . 
Funció dels·terminals i/o deis ordinadors ...... ·Nombre Nombre 

. . .d'aoarells diimoressores 
OPAC ICatálea en línia de consulta pública) 85 13 
Ordinadors connectats a la xarxa de CD-ROM 28 6 
Ordinadors oer a consul ta CD-ROM monousuaris 25 5 
Ordinadors connectats a INTERNET 24 1 
Ordinadors per a consulta < < Autónoma Oberta > > 2 2 
Ordinador dedicat a la consul ta de < < Decomate > > 1 
:Total ·· 1.65 27 
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Quadre resum de I'equipament (1996) 

Amplificador 1 
Antenes de TV 1 
Auriculars 106 
CCO Escánners «pistoles» 21 
Comptadors de persones 11 
Convertidors de senyals 4 
Data switch 7 
Oesmagnetitzadors 5 
Disc Port 1 
Discriminadors de faxlteléfon 2 
Distribufdors de senyals 4 
DistribUldors auriculars 10 
DTC (comptador digital de temps) 9 
Estació de treball Unix 2 
Estereoscopis 5 
Fotocopiadores própies 13 
Fotocopiadores concessionáries 22 
Impressores 71 
Lectors de microprints 3 
Lectors de microfitxes 10 
Lectors per a invidents 1 
Lectors de CD-ROM 46 
Lectors-reproductors de microformes 12 
Llapis óptics 35 
Magnetitzadors 4 
Magnetitzadors/desmagnetitzadors 11 
Magnetófons 3 
Magnetoscop is (vídeos) 50 
Monitors (televisors) 40 
Ordinadors Macintosh 6 
Ordinadors PC 286 o inferior 11 
Ordinadors PC 386 96 
Ordinadors PC 486 31 
Ordinadors Pentium 70 
Ordinador HP 3000/949 1 
Patch Pannels (taules de connexions) 11 
Platines de casset 8 
Portes detectores 14 
Radiocassets 2 
Reproductors de discs compactes 13 
Reproductors de discs láser 2 
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Quadre resum de I'equipament (1996) 

Selector de vídeo i áudio 1 
Sintonitzadors 2 
Targetes DTC 13 
Targetes de comunicacions/Módems 33 
Telefaxs 7 
Terminals d'ordinador 76 
Tocadiscs 5 
Torres de CD-ROM 15 
Altres (especificar) IW 2 
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PUBLlCACIONS I ACTIVITATS DIVERSES 

1. PUBLlCACIONS 

El Servei de Biblioteques ha preparat , durant I' any 1996, un seguit d 'edicions i de reed icions de 
full ets i carte ll s per tal d'ajud ar els usuaris a conéixer les nostres biblioteques i els servei s que 
s'hi ofere ixen. També, a part deis fullets d'ús comú per a totes les biblioteques, n'hi ha diverses 
que han preparat guies per a atendre les necessitats concretes deis seus usuaris. De t ota 
manera, I'edi ció t radicional de fullets ha disminu"it molt des de la conso lidació de les págines . 
web del Servei de Biblioteques (Vegeu capítol sobre Serve is d ' Inform ació Digital) , ja que aquest 
mitjá de difusió inco rpora gran quantitat d'informa ció sobre les nostres biblioteques i permet 
una actualitzaci ó immediata que evita I'obso lescéncia deis fullets tradici onals. L'opció 
d'impress ió perm et als usuaris de disposar, si ho desitgen, de la versi ó en papero 

També ha cont inuat I'elaboració del Butlleti de Sumaris i de Biblioteca Informacions la qual és 
també consultable en una edició electrónica al web . Aquesta publi cació és un instrument de 
contacte amb els nostres usuaris plenament consolidat després de cinc anys de vida. 
L'intercanvi de Biblioteca Informacions permet a les nostres biblioteques gaudir de 24 títols de 
revistes de I'ámbit universitar i i bibl ioteconómic. 

A principi d'any aparegué la publi cació Concrecions a la catalogació, fruit del treball del personal 
catalogador de les nostres biblioteques Aq uesta obra, instrument de referéncia imprescindible 
per garantir la qualitat de la catalogació deis fons bibliográfics i documentals, recull les 
concrecions elaborades a la Secció de Processament Técnic del Servei de Biblioteques f ins a) 
gener de 1996. 

Publicacions del Servei de Biblioteques 

Biblioteca Informacions: núm. 12 (febrer de 1996), núm. 13 (juliol de 1996) i núm. 14 
(novembre de 1996) . 

Butlleti de sumaris. Biblioteconomia i Documentació: núm. 27 (gener de 19961. núm. 28 (maig 
de 1996) i núm. 29 (setembre de 1996). 

Concrecions a la catalogació. Bellaterra (Barce lona) : SPUAB, 1996, 87 p. (Documents) ISBN 84-
490-06 17-1 

Universitat Autónoma de Barcelona. Serve i de Biblioteques: Memória 1995. Bellaterra 
(Barcelona): SPUAB, 1996, 155 p. 
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Publicacions i comunicacions del personal del Servei de Biblioteques 

ALLUÉ I BLANCH , Vicene. "Fuentes de información en veteri naria". Guia veterinária de 
Catalunya 1996. Barcelona: Consell de Col'legis Ve terinari s de Catalunya , 1996, pp.393-422. 

ALLUÉ i BLANCH, Vi cene, CUGUERÓ i CONCHELO, Mari a C., BOADA i V ILALLONGA, Maria 
Teresa, El Servei de Biblioteques del Front, 1936-1939. Barcelona: Diputació 
1995, 308 p. (Quaderns de treball. Escola Universitária Jordi Rubió i 
Biblioteconomia i Documentació; 14! ISBN 84-7794-420-2. 

de Barcelona, 
Bal aguer de 

BALAGUÉ MOLA, Núria. "Kulturavtalen Norg e-Spania. Ekspertutveksling. A visit to Norwegian 
Libra ri es". Synopsis (Oslol. n. 6, 1996 pp. 335-338. 

BORRÁS LO RENTE, M' José. "L'Hemeroteca General UAB i el desenvolupament del seu fons 
documental". Centres documentals per a la recerca i la producció en comunicació. Les 
transformaGÍons tecnológiques: ponéncies. Universitat Autónoma de Barcelona. Facultat de 
Ciéncies de la Comunicació, 12 i 13 de desembre de 1996. 7pp. 

GALCERAN, M. Antónia: "La Biblioteca de Ciéncies de la Comunicació UAB i el 
desenvolupament del seu fons docu mental". Centres documentals per a la recerca i la producció 
en comunica ció. Les transformacions tecnológiques: ponéncies. Universitat Autónoma de 
Barce lona. Facu ltat de Ciéncies de la Comunicació, 12 i 13 de desembre de 1996. 9 pp. 

GALLART, Núria. "Proyectos: FASTDOC, MECANO, BORGES y DECOMATE". Jornada de 
presentación de los proyectos bibliotecarios con participación española subvencionados por la 
Comisión Europea , Biblioteca Nacional, Madrid, 8 de febrero dp. 1996. (No publicadal. 

GALLART, Núria. "FASTDOC expectations and results: some statistica l data". FASTDOC 
Workshop on Electronic Document Ordering and Delivery: University of Patras, 4-6 March 1996. 
R. Ecker, ed. Frankfurt am Main: Beilstein-Institut, 1996, pp. 97-110. 

GALLART, Núria. "Accés a la informació disponible a Internet: Projecte BORG ES ". Experiéncies 
práctiques del servei d 'obtenció de documents , Barcelona, 11 de mare de 1996. (No publicada!. 

GALLART, Núria. " L' accés al document en I'era digital " . /tem , núm . 18, gener-juny 1996, pp. 6-
16. 

GALLART, Núria. "BORGES as a library service: expectat ions and resu lts at UAB". Internet & 
Information Filtering Seminar: with a Review of the BORGES Automated Filtering Project. Dublin 
City University, 1 Jul y 1996. (No publicada!. 

GALLART, Núria. " La participació en projectes de recerca " Jornades sobre La investigació en 
Biblioteconomia i Documentació a Espanya . Barcelona, 26 i 27 de setembre de 1996. (No 
publicada!. 

GALLART, Núria. "Proyecto DECOMATE: una experiencia de adquisición y uso local de revistas 
científicas digitalizadas". Jornadas sobre Revistas Científicas: edición y distribución electrónica . 
Universidad de Huelva, 18-19 Noviembre 1996. (No publi cada!. 
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Larsgaard, Mary Linette. "Dades espacials en format digital en cartoteques universitáries: un 
altre format i prou?". Traducció de Jesús GASCÓN, Item, núm. 18, gener-juny 1996, p. 75-82. 

GÓMEZ ESCOFET, Joan: "Els Serveis documentals de la UAB". Centres documentals per a la 
recerca i la producció en comun;cació. Les transformacíons tecno/ógíques: ponencies. 
Universitat Autónoma de Barcelona. Facultat de Ciéncies de la Comunicació, 12 i 13 de 
desembre de 1996. (No publicadal 

MORER, Juan. "Els serveis electróni cs de la Biblioteca de Ciéncies de la Comunicació i 
I'Hemeroteca General de la UAB". Centres documentals per a la recerca i la producció en 
comunicac/O. Les transformacions tecnológiques: ponéncies. Universitat Autónoma de 
Barcelona. Facultat de Ciéncies de la Comunicació, 12 i 13 de desembre de 1996. 6 pp. 

SOLER i FABREGAT, Ramon. Tesauro de términos relativos a relaciones raciales: with english 
equivalence: avec equivalen ce fran,aise: amb equivaléncia catalana. 
Madrid: CINDOC, 1996, X, 135 p. ISBN 84-007610-9. 

Altres publicacions i comunicacions que fan referéncia al Servei de Biblioteques 

RODRIGO GONZALO DE LIRIA, Carlos. "Docéncia i investigació tenen en la Biblioteca un pas 
previ obligatori". Germans Trias, núm.9, mar, 1996, p. 9-12. 

ESPINET, Miquel, UBACH, Antoni. "El Nou edifici de la Biblioteca i I'Hemeroteca General de la 
UAB". Centres documentals per a la recerca i la producció en comunica ció. Les transformacions 
tecnológiques: ponéncies. Unive rsitat Autónoma de Barcelona . Facultat de Ciéncies de la 
Comunicació, 12 i 13 de desembre de 1996. (No publicadal. 

2 . AL TRES ACTIVITATS 

El Servei de Biblioteques, a banda de les publicacions, ha parti cipat en diverses activitats per 
donar a conéixer les biblioteques de la UAB i els seus fons. Sense ánim d'exhaustivitat, 
comentem seguidament alguns deis actes que han tingut com a element més destacat les 
bibl ioteques de la UAB i els seus fons bibliográfics i documentals . 

• La Biblioteca de Ciéncies Socials ha organitzat durant I'any 1996 diverses exposicions 
bibliográfiques en que es mostraven els fons de la biblioteca sobre temes d'actualitat. A 
continuació en relacionem els títols: 

- Joan Sardá ¡. Dexeus 
- Francisco Tomás y Valiente 
- La Pesca: una s ecció 
- La transició politica espanyola: una selecció 
- La Universitat escriu: exposició bibliográfica Sant Jordi 1996 
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- José Luis L. Aranguren 
- Els jutges i el poder judicial a Espan ya: una selecció 
- El Codi Penal Espanyol de 1995: una selecció 
- Esports 
- Educació universítilfía a Espanya 
- Premi Nobel d 'Economia 1996: James A. Mirrlees i William Vickrey 
- Georges Dub y 

• La Biblioteca de Ciéncies de la Comunicació i I'Hemeroteca General van desenvoluopar un 
paper importantissim dins del marc deis actes organitzats per celeb rar el XXVé. aniversari de 
la creació de la Facult at de Ciéncies de la Comunicació. Concretament, els dies 12 i 13 de 
desembre es va celebrar el congrés Centres documentals per a la recerca i la producció en 
comunicació: les transformacions tecno/ógiques . A part de les comunicacions present ad es per 
membres del Serve i de Biblioteq ues, s'organ itzaren dive rsos actes paral·le ls: L'hemeroteca 
electrónica, /'exposició Vint-i-cinc anys de /libres per a la docéncia i la recerca en comunicació 
i I'exposició de portades de diaris i revistes 1971-1972, els anys fundacionals . 

• Des de comen9ament de novembre de 1996 s'ha habilitat a I'entrada de la Biblioteca de 
Vete ri naria un espai destinat afer difusió de quaranta -t res peces, ced ides per part iculars O 

pertanyents a la Bibl ioteca de Vete rinaria, re latives a la História de la veterinária. Entre 
aquestes peces identifique m agents químics i terapéut ics, instruments clínics i qui rúrgics, 
bibliograf ia histori ca o relativa a la histori a de la veterinari a, et c. L'objectiu de I'exposició és 
doble: il ·lustrar aque lles persones que desconeixen el passat de la ciéncia vete rinari a i 
sensibilitza r tothom que disposi de material hist ori e veterinari perqué el cedeixi a l' As soc iació 
Catalana d' Historia de la Vete ri naria, a fi de poder promoure un Museu d' Histori a de la 
Veterinari a Catalana, amb seu a la Facul tat de Veterinari a de la UAB. 

• Durant I'any 1996, el Servei de Biblioteques ha deixat en préstec 22 revistes de la co l·lecció 
de reserva M arca que es troba a la Biblioteca Genera l. Aquests t ítols van fo rm ar part de 
I'exposició Arte moderno y revistas españolas 1898-1936, organitzada pel Museu Nacional 
Centre d' Art Reina Sofía (Madri d, 29 d'octubre 1996 - 9 de gener 19971. El Museu edita un 
espléndid cata leg de I'exposició en que figure n dive rses reproduccions de les rev istes de la 
UAB cedides per a I'exposició. Posterio rment, aquesta exposició es va t rasll adar al Museo de 
Bellas A rtes de Bi lbao , on romangué del 23 de gener al 16 de mar9 de 1997 . L'expos ició 
preten ia donar a coné ixer I'important paper que van tenir les revistes en el desenvolupament 
de l pensa ment artíst ic i de I'art contemporani a Espanya durant el primer ter9 del seg le xx. 
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BECARIS 

Beques de col ' laborac ió a la UAB 

El curs 1996-97 les bibl ioteques de la UAB han t ingut el suport d'un total de 76 becaris , que 
durant el període lect iu hi han co l'laborat tres hores diáries lent diverses tasques genera lment 
relacionades amb I'atenc ió del serve i de préstec. 

Hi ha hagut un ¡(¡crement de 2 becaris respecte de I'anv anterior. La distri bució és la següent: 

Biblioteca General / Seccions centrals 4 
Biblioteca de Ciéncies 6 
Biblioteca de Ciéncies de la Comunicació 6 
Hemeroteca General 7 
CEDOC 2 
Biblioteca de Ciéncies Socials 12 
Biblioteca de L1etres 11 
Cartoteca General 1 
Bib lioteca de Medicina 12 
Biblioteca de Vete ri nária 3 
Biblioteca de Traducció i d' lnterpretació 3 
Biblioteca Universitária de Sabadell 3 
Biblioteca de Formació del Prolessorat 5 
IBF 1 

A més a més, durant el període d'estiu vam tenir 14 becaris per a la realització de tasques 
concretes. Aquests 14 estudiants van col'laborar a les biblioteques de la UAB cinc hores diáries 
durant els mesos de juliol i de setembre de 1996. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓ PERMANENT 

La formació permanent del personal de les biblloteques és una preocupa ció prioritária de la Direcció 
del Servei de Biblioteques, que sempre ha comptat amb el suport de I'Área de Personal. En fer 
I' avaluació del que ha estat el Programa de Formació Permanent de 1996 cal diferenciar tres grans 
apartat s: 

1. Cursos emmarcats dins del conveni existent entre la UAB i el Col'legi Oficial de Bibliotecaris i 
Documentalistes. 

2. Cursos organit2ats per la mateixa UAB o per l'Escola d'Administració Públi ca de Catalunya. 

3. Diversos cursos que, tot i no estar emmarcats en els apartats anteriors, eren técnicament prou 
interessants perqué hi participés algun bibliotecari de la UAB. 

En total han estat 67 accions formatives, que han comptat amb la participació de 271 assistents del 
Servei de Biblioteques. Set deis cursos Iquatre interns i tres d'externs) han estat impartits per 
bibliotecaris del Servei . Cal tenir en compte que han hagut de desestimar-se, generalment per manca 
de pla,es disponibles, 78 peti cions d'assisténcia a cursos. La mitjana de cu rsos per persona i any és 
de 1,75 cursos. Aquesta mitjana puja a 2,67 si fem referéncia únicament al personal bibliotecari. 

Novament aquest any la CIF IComissió Interuniversitária de Formació), form ada pels responsables de 
form ació dins I'ámbit bibliotecari i els caps de formació de quatre universi t ats públiques de Barcelona 
lIa UAB, la UB, la UPC i la UPF) ha organitzat tres cursos per a la formació continuada per al seu 
personal bibliotecari, amb la co l'laboració de l'Esco la d'Administració Pública de Catalunya. Com 
l' any passat , aquesta experiéncia ha estat altament positiva per als qui han assistit als cursos. 

L'oferta de cursos d' informát ica ha estat molt més ámplia que la de I'any passa!, durant el qual 
únicament hi van poder assistir 6 persones, I aixó ha permés que 49 membres del Servei de 
Biblioteques assistissin a algun deis cursos de formació básica en técniques informátiques que 
organitza l' Área de Personal. 

Durant I'any 1996 s'ha endegat una nova experiéncia, la formació en cascada, que aquest any s'ha 
materialitzat únicament en una sessió divulgativa peró que tindrá continu'itat a partir del proper any. 
Cal rendibili tzar els coneixements que es reben en els cursos de formació externs i pels quals es 
disposa d' un nombre de places molt limitat i fer-ne partícips d'altres persones que t reballen en el 
mateix ámbi to 
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,1. Cllrsos organitzats pel Col' legi Oficial de Biblioteca, is i Documentalistes 

Denominació del curs Nombre 
d' ass istents 

La formació deis usuaris a les biblioteques universitaries 2 
Data: 20 de gener de 1996 
Arxiu d'imatges 1 
Dates: 30 de gener i 1 i 6 de febrer de 1996 
La funció informadora a les biblioteques 2 
Data: 22 de febrer de 1996 
INTERNET per a biblioteques de ciéncia i tecnologia 2 
Dates: 5 i 6 de marc de 1996 
Negociació del projecte bibli otecari amb institucions públiques i privades 2 
Dates: 12 i 14 de marc de 1996 
Conservació de lI ibres i revistes 2 
Dates: 25, 26 i 27 de marc de 1996 
Gest ió de recursos humans en petits equips 2 
Dates: 25 i 26 d'abril de 1996 
Gestió i organització de les biblioteques médiques d'hospital I 1 
biblioteques de recerca 
Dates: 7, 9, 11 i 18 de maig de 1996 
Catalogació d'enregistraments sonors i videogravacions per a la 2 
bibl ioteca pública 
Dates: 23 i 24 de maig de 1996 
Comunica ció i les relacions eficaces 2 
Dates: 5 i 7 de novembre de 1996 
Avaluació de serveis i interpretació d'estadistiques 2 
Dates: 19 i 2 1 de novembre de 1996 
INTERNET basic 2 
Dates: 26, 27 i 28 de novembre de 1996 
Catalogació per als que no cataloguen o pensen que se n'han obl idat 2 
Dates: 23 i 30 de novem bre de 1996 
Els catalegs col ' lectius: eines de cooperació i d'estalvi 2 
Dates: 10 i 12 de desembre de 1996 
:Tdtilf(j'ássiSteiltá 26 

)2 .1. Cursoso,ganitzats per la CIF (Comissió lnteruniversit ¡uia<de'Formació) ..... 
: Denominació del curs · 

•••••• 
":Nombre 

,> I d'as sistents 
Gestió de col'leccions 5 
Professora: Kristine Brancolini, Indiana University IEUA) 
Dates: 17-21 de juny de1996 
Planifi cació de la l ormació d'usuaris a la biblioteca universt it ari a 3 
Consultoria V .L. Serveis Plens 
Dates: 15, 21, 22 i 28 d'octubre de 1996 
La biblioteca electrónica 5 
Prol essores: Jacqueline Chelin i Tessa Bruce, University of the West 01 
England IUK) 
Dates: 18-22 de novembre de 1996 
Totard' assi stEihts #} .} .• .. : •. \ )< 13 
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2.2. Cursos d'aprenentatge de lIengües 

Denominació del curs 'Nombre 
d"8ssistents 

Alemany-Nivell 2. UAB. Servei d'idiomes. Curs 1995-1996 1 
Alemany-Nivell 2 . Institut Goethe . Curs 1995-1996 1 
Anglés-Les quatre destreses: escol tar. parlar, lIegir i escri ure. UAB, 3 
Servei d' Idiomes. Dates: del 16 de gener al 14 de maig 1996 
Anglés-Conversa, UAB, Servei d'ldiomes. Dates: del 15 de gener al 14 3 
de maig 1996 
Anglés-Diversos nivells. UAB, Servei d'ldiomes. Curs 1995-1996 8 
Ang lés-Diversos nivells. Diversos centres d'ensenyament de lIengües. 2 
Curs 1995-1996 
Anglés-Diversos nivells. UAB, Servei d'ld iomes. Curs 1996-1997 7 
Catalá-Nivell B. UAB, Gabinet de Llengua Catalana. Curs 1995-1996 5 
Catalá-Nivell B. UAB, Gabinet de Llengua Catalana. Curs 1996-1997 2 
Catalá-Nivell C-l UAB, Gabinet de Llengua Catalana. Curs 1995-1996 3 
Catalá-Nivell C- l UAB, Gabinet de Ll engua Catalana. Curs 1996-1997 6 
Catalá-Nivell C-2 UAB, Gabinet de Llengua Catalana . Curs 1995-1 996 5 
Catalá-Nivell C-2 UAB, Gabinet de Llengua Catalana. Curs 1996-1997 1 
Catalá-Tutories UAB, Gabinet de Llengua Catalana. Curs 1996-1997 2 
T otard' assistents .•••.••.. \ . 49 

2 .3. Cursos d' informiltica .... 

Denominació delcurs 'Nombre 
' ....... .. d"assisterits 

Curs d' Access 2.0 básico Diversos torns 9 
Curs d'autoaprenentatge d'Access 2.0 básic 2 
Curs d' Access 2.0 avan~at 3 
Dates: 1,8, 15 i 22 d'octubre i 4 i 11 de desembre de 1996. 
Curs d'Excel 5.0 básico Dive rsos torns 5 
Curs d'autoaprenentatge d'Excel 5.0 basic 9 
Curs de Power Point 4 .0 básic 1 
Dates: 14, 16, 18, 21 , 28 i 30 d'octubre de 1996 
Curs de Word 6.0 b8sic . Diversos torns 6 
Curs d'autoaprenentatge de Word 6.0 básic 13 
Curs d'ofimatica per als primers nivells. Dates: 14 maig - 20 de juny i5 1 
de novembre - 3 de desembre de 1996 
Totald'assistents i { w· .. j i·· 49 

Memo ria del Serve i de Biblioteque s 1996 95 



~~res .cursos organitzats per la UAB 
, Oenomonac,ó del curs Nombre 

d'ass istents 
Técniques d'organització del treball administratiu 1 
Dates: 15-26 de gener de 1996 
Curs de formació sobre els procediments de catalogació al catáleg 30 
col' lectiu de les universitats de Catalunya 
Dates: 29 de lebrer i 1 de marc de 1996 (3 torns) 
El rol del cap de segon nivell amb comandament 13 
Diversos torns 
Técniques de presentació per a bibliotecaris 6 
Dates: 18-27 de juny i 22-31 d'octubre (2 torns) 
Sessió divulgativa sobre el curs de gestió de la col·lecció. 27 
Data: 18 de setembre de 1996 
Curs d'introducció a la gestió deis documents i de is arxius I 2 
Dates: 30 d' abril - 28 de maig de 1996 
Curs d'int roducció a la gestió deis documents i deis arxius 11 1 
Dates: 18-27 de juny de 1996 
Formació per a part icipants de grups de millora 3 
Dates: 9- 10 de maig de 1996 
Curs sobre INTERNET 1 
Barcelona, EAPC 
Dates: 8-18 de jul iol de 1996 
Taller sobre processos a árees i serveis 1 
Data: 29 d'octubre de 1996 
Curs d'equiparació al BU P 1 
Dates: 7 d' octubre - 28 de novembre de 1996 
Seminari de gestió pressupostária 5 
Dates: 6 de maig - 30 de iuny 
Curs d' atenció al públic 1 
Dates: 10-18 d' abri l de 1996 
Sessió sobre la nova Llei de previsió de riscos laboral s 4 
Data: 10 de juny de 1996 
Habi li tats comunicatives 1 
Barcelona, EAPC 
Dates: 27-29 de novembre de 1996 
Totii l d 'á¡'sisteht~ i ... Hi. ·· .. iii 97 
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nominació del curs 

I Curso avanzado de INTERN ET 
Barcelona, Greendata. 

Curs de formac ió sobre els proced iments de catalogació al Catá leg 
Co l ' lectiu de les un ivers itats de Catalunya 
Barce lona, CC UC 
Dates: 26 i 28 de febrer de 1996 (2 tornsl 
Fastdoc Workshop on Electron ic Document Ordering and De livery 
Patras (Grécia),Universitat de Patras 
Dates: 4-6 de de 1996 
Exper iéncies práct iques del Servei d'Obtenció de Documents 
Barce lona, SOCADI 
Data: 1 1 de de 1996 
Diploma de postgrau en Plan if icació i Gestió de Biblioteques 
Barcelona, UPF 

Inte rcanvi cu ltu ral de l Ministeri o de 

La cond ició professional de I'arxiver a l'Administració Públ ica 
Barce lona, Associació d' A rxive rs 
Data : 14 de m de 1996 
Sem inari sobre el ca lendari de conservació i eli minació de documents 

bibliot economia i documentació a 

El sev ier Electronic Subscri ptions Conference 
Heemskerk (Holanda) 
Dates : 17 i 18 d'octubre de 1996 
V Jorn adas españolas de document ación auto matiz ada 
U lceres, FESABI D 

17- 19 d'octubre de 1996 
VTLS. 1 st European Directors' Conference 
Barce lona, VTLS 

20 

2 

2 

3 
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PERSONAL 

Funcionalment, la plantilla del Servei de Biblioteques está estructurada de la manera següent: 

di rector 
subdi rectora 
cap de projectes 

3 caps de secció 
1 cap administratiu 
1 cap de l 'Arxiu General Administratiu i Históri c 
10 caps de biblioteca 

El 31 de desembre de 1996, la plantilla del Servei de Biblioteques estava formada per: 

Cos d 'arxius i biblioteques (g rup Al 1 
Escala técnica (g rup Al 1 
Ajudants d'arxius i biblioteques (g rup BI 66 
Administratius (grup CI 1 
Auxil iars administratius (g rup DI 59 
Laborals (g rup 11 1 
Laboral s (grup 21 1 
Laborals (grup 31 1 
Laboral s (q rup 41 1 
Subalterns laborals (q rup 51 18 
Subalterns fu ncionaris (q rup El 2 
Total 152 

El gener de 1996, ' Ia pers ona que fins aleshores havia estat cap de la Secció de Processament 
Técn ic va deixa r el Servei de Biblioteques per tal d'incorporar-se al Catáleg Co l'lectiu de 
Biblioteques Universitáries de Catalunya, com a cap de projecte. La pla9a de cap de secció va 
ser coberta per M iquel Termens, que fins aleshores treballava a l'Oficina d' lnformació de la UAB. 

La pla9a de subdirecció va ser reclassificada del grup B (Ajudants d' arxius i bibliotequesl al grup A 
(Escala técn ica de la UABI. 

A fi nal d'any, Rosa Fedi, cap de la Biblioteca Universit ária de Sabadell, va ser nomenada cap 
d' Administració de l' Área de PAS de la UAB. La pla9a de Sabade ll va ser coberta per Montserrat 
Mallorquí, cap d' Adquisicions de la Biblioteca de Ciéncies. Les incorporacions es van fer efectives el 
gener de 1997. 

La finalització del serveis de nits i caps de setmana i la creació de la Bibl ioteca d'Humanitats van 
motivar una petita reestructuració de personal, que va afectar la Biblioteca de Ciéncies i la Secció de 
Processament Técnic, i la unifi cació de les plantilles de les biblioteques de Form ació del Professorat i 
de Lletres en acabar I'any. 

D'a ltra banda, l' Arxiu General ha deixat de dependre del Servei de Biblioteques i, per aquest motiu, 
les dad es sobre les seves activitats i el seu personal ja no apareixeran en la meniória del proper any. 

Durant I'any 1996 únicament s'ha incrementat la plantilla del Servei de Biblioteques amb un auxili ar 
administratiu. 
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Servei de Biblioteques Bib lioteca General 

~Teléfons: 581 10 15 
581 1050 
581 10 5 1 
581 1070 
581 10 71 
581 12 27 
581 1634 
581 11 93 
58 1 2027 

1<!lFax : 58 1 32 19 

Bibliotecaris 

Joan Góm ez Escofet 
Núria Balagué Mola 
Núria Gallart Marsillas 
Anteni Borfo 8ach 
Esther Pardo Pére z 
Angels Caries Poma r 
Miquel T ermens Graells 
Crist ina Azorín M illaruelo 
Montser rat Busquets So ler 
Lluís Cucurella Camell as 
Ana Escañuela Barradas 
M. Teresa Santo s Prados 
Cristina Torres Alarc ó n 
Rosa Gil Sánchez 

Administrativa 

Pilar Palau Membrado 

AuxiJiars administratius 

Oo lors Fernández Montraveta 
Agnes Gar cia Peral 
Marisol Nei ra Osori o 
Llu'isa Luque Calzado 
Miquel Marin Madrazo 
Isabel Gil Camps 

Subalterns 

Frederic Riera Coro mina 
Manuel Vi lche z Vi llegas 

(Secretari a) 
(Préstec Interbiblio teca ri ) 
(Processament Técn ic - Cap) 
(Processament Técnic - Monografies) 
(D irecció) 
(Biblioteca General) 
(Pro cessament Técnic - Revistes) 
(Intercanvi de Publicacions) 
(Arxiu General Admin istrat iu i Históri c) 

Director 
Subdirecto ra 
Cap de Projectes 
Cap de I'Arxiu General Administratiu 
Cap d ' lnt ercan vi de Publicacions 
Cap de Préstec Interbibliotecari 
Cap de Processament Tecnic 
Processament Tecnic 
Processament Te cnic 
Processament Tecnic - Reviste 
Processament Tecnic 
Processam~nt Tecnic 
Pro cessament Tecnic 
Biblioteca General 

Arxiu Gene ral Administratiu i Histo ric 
Processament Tecnic 
Préstec Interbibliotecari 
Secreta ria 
ln tercanvi de Publicacions 
Biblioteca Genera l 

Servei d e Biblioteques 
Servei de Biblioteques 

JOAN.GOMEZ.ESCOFET@CC.UAB.ES 
N.BALAGUE@CC .UAB.ES 
N.GALLART@CC.U AB .. ES 
A.BORFO @CC .UAB.ES 
E.PARDO @CC .UAB .. ES 
A .CARLES@CC .U AB .. ES 
M.TERMENS@cé.UAB.ES 
C.AZORIN@CC.UAB.ES 
M .BUSQUETS@CC.UAB.ES 
L.C UC URELLA@CC.UAB.ES 
A.ESCANUELA@CC.UAB.ES 
T.SANTOS@CC.U AB.ES 
C.TORR ES@CC .UAB.ES 
R.GI L@CC.UAB. ES 

LLUQUE@EINA.UAB.ES 
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Biblioteca de Ciéncies 

'lirTeléfons: 58 1 10 86 (D irecc ió) 
581 19 06 (Cata logació) 
58 1 20 10 (Préstec) 
581 16 35 (Teledocumentació / Revistes) 

1<!l Fax: 58120 10 

Bibliot eca ri s: 

Áurea Martinez De Luco Lizarraga 
Mireia Bachs Fraga 
ISilbel Filella Ramírez 
Je sús Gascón García 
Neus Gibert Bretones 
Montserrat Monge Martínez 
Montserrat Mallorquí Graup era 
Esther Ponsi co Saberich 
Montserrat Salavert Casamor 

Auxiliars administratius: 

Josep Franquesa Sobrino 
J. Carlos Gómez Arroyo 
María García Ramón 
Isabel Nadal Silbert 
Montse rrat Domimech Casadevall 

Subalt erns: 

Jean Miquel Solé VaUs 
Francisca Zafra Gó mez 

Cap de la Biblio teca 

Teledocumentació 
Cata logació 

Adquisicions 

Revistes 

A .MARTINEZ@CC.UAS.ES 
M.BACHS@CC.UAB.ES 
I.FILELLA@CC .UAB.ES 
J .GASCON@CC.UAB,ES 
NE US.GIBERT@CC.UAB. ES 
MONTSE.MONGE@CC.UAB.ES 
M.MALLORQUI@CC.UAB.ES 
ESTER.PONSICO@CC.UAB.ES 
M.SALAVERT@CC.UAB.ES 

JFRAN@MAT. UAB.ES 
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Biblioteca de Ciencies de la Comunicació 

~Telé fo ns: 581 14 92 (Direcci ó) 
58 1 23 39 (Catalogació I Revistes) 

lB Fax: 58 1 2339 

Bibliot ecari s: 

M. Anto nia Galceran Canal s 
Tomas Fabregat Angles 
Carm en Lina res Soler 
Juan More r Errea 
Pilar Ginés Mateo 

AuxiJiars administratiu s: 

Rosa M. Cabezas Ga re!a 
Maravill as Castillo Martínez 
Roser Gi rald a Vázquez 
Joaquim Lahoz Casull a 
Lluis Ca raminas Bel tran 

Subalterns: 

Antonio l ozano Fuente s 
Judith Soria Bescompte 

Cap de la Biblioteca 
Media teca 
Catalogació 
Revistes 

Media teca 
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A. GAlCERA N@CC.UAS.ES 
T.FABREGAT@CC .UAB.ES 
C.LlNAR ES@CC .UAB .ES 
J.MORER@CC.UAB.ES 
P.GINES@CC.UAB.ES 



Biblioteca de Cii¡ncies Socials 

'li'Teléfons: 58 1 18 18 (Di rec ció) 
58 1 15 17 (Catalogació) 
581 18 19 (Teledocumentació) 
581 11 35 (Revistes) 
581 15 70 (Revistes) 
58 1 10 64 (Conserg eria) 
58 1 14 80 (Adquisicions) 
58 1 1801 

~Fax: 581 2009 

Bibliot ecari s: 

Montse rra t Cata fal Beni to 
Eli sa Campos Pérez 
Jordi Albe ro Zaragoza 
Montse rr8t ColI Vid al 
Carme Farré Fiol 
José Luis Copete Peralt a 
Francisco Muñoz Gutiérrez 
Rosa Pi M asvidal 
M o ntse rrat Rabat Oliva 
Eulalia Serre Delcor 
Ram o n Sole r Fab regat 
Ángels Sole r Luque 

Auxiliars administratius: 

Sonia Del Río De Santos 
Pe re Tramun Más 
Gemma Ma rin Madraza 
Enrie Ma rsol Fe rrer o 
Rose r Milla res Moya 
Ramon Mire! Casull ere s 
J ose p Vice ns Planaguma 
Marta Sanjose Raja 
Trinidad Montiel Ray o 
Angels Candela Ga rda 

Subalterns: 

M. Jesús Be rlana Ma rtín 
Feo . J avie r Gareía Ca rd a 
Antonio Chee a Aeosta 
J. lo Góme z Barre ra 
M. José Fe rná nd ez Sa n Mill án 

(Préstec) 

Cap de la Bibli oteca 

Cata loga ció 
Adquisicions 

Estadísti ca 

Te ledocument ació 

1 0 4 Mem ori a d el Se rvei de Biblioteque s 1996 

M.CAT AFAL@CC .UAB.ES 
E.CAMPOS@CC.UAB.ES 
J .ALBERO@CC.UAB.ES 
M.COLL@CC .UAB.ES 
C.FARRE@CC.U A B.ES 
J .COPETET@CC .UAB.ES 
P.MUNOZ@CC.UAB.ES 
R.PI@CC.UAB.ES 
M .RABAT@CC.UAB.ES 
E.SERRE@CC.UAB.E S 
R.SOLER@CC.U AB.ES 



Hemeroteca Gen eral 

'á'Teleton : 5811 1 46 

,,"Fax : 58 12005 

Bibliot ecaries : 

M. José Borrás Larente 
Ángels López García 

Au xiliars administratiu s: 

Ferran Ba llester Rodríguez 
Joaquim Bernabé Ródenas 
Oriol Caste lls Prims 
Mont serrat Sierra Hinojosa 

Subaltern: 

María 8adía Segura 

CEDOC 

'á'Te léfon : 581 16 4 1 

Au xiliar administrat iu : 

Antoni Estupiña Callet 

Cap de [' Hem erot eca J .BORRAS@CC .UAB .ES 
A.lOPEZ@CC .UAB.ES 
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Bibliote ca de .Lletres 

'liTelé fons: 581 
581 
5 8 1 
581 
581 
581 

u3Fax: 58 1 

Bibli ot eca ri s: 

M. Oolors Dilmó Ros 
Cris t ina A fala Gasos 
Merce Baus il¡ Montserrat 
San tiago Farre Meraño 

1344 
18 5 1 
12 88 
18 65 
17 63 
2 1 84 

2001 

Rafael Giráldez Quesada 
Montserrat Gutiérrez Folgueiras 
Sant iago Muxach Riubroge nt 
Francisco Silva Or tega 
Jord i Vailles Serre! 
Montserrat Varona A lonso 
Anna Lepo Guarin 
Cristina Navarro Sánchez 

Auxilia rs administratius: 

Mon tse rrat Baga Santama ri a 
Ana M. Cucurella Mosta jo 
Sergio Ortega Farfán De Los Godos 
M. Virtudes Guzman Aguija r 

Esther Hernández Delgado 
M bnt serrat Llamas Torres 
Pilar Vila Roig 
M . Luisa Casas l ópez 
Oolors Vior Ort iz 
(' playa no coberla ) 

Subalterns: 

Adoración Pelliceto Ros 
Inmaculada Rodríguez Santos 
Ram iro Soriano Hernández 
(l pla¡;:a no cobert a) 

(Conserg eri a) 
(Préstec I Adquisicions) 
(Revistes) 
(Cata logació) 
(D irecció) 
(Teledocumentació) 

Cap de la Bib lioteca 
Cata loga ció 
Adquisicions 

Teledocum entllció 

Revi st es 

M.BAGA@CC.UAB.ES 
IYBLB@CC. UAB.ES 
S.ORTEGA@CC.UAB.ES 
V.GU ZMAN@CC .UAB. ES 

M.LLAMAS@CC.UAB.ES 

IYBl A@CC,UAB,ES 
D.VIOR@CC .UAB.ES 

A.PELLlCERO@CC.UAB.ES 
I.RODRIGUEZ@CC.UAB.ES 
R.SORIANO@CC.UAB.ES 

D.DILME@CC.U AB.ES 
C.ARO l A@CC.UAB.ES 
M.BAUSILI @CC.UAB.ES 
S.FARRE@CC .UAB.ES 
R. G IRAl DEZ@CC.UAS.ES 
M.GUTIEAREZ @CC .UAB.ES 
S.MUXACH @CC.UA B.ES 
F.SILVA @CC.UA B.ES 
J .VAILLES@CC.UAS.ES 
M.VARONA@CC.UAB.ES 
ANNA .lOPO@CC.UA B.ES 
C.NAVARRO@CC.UAB.ES 
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Biblioteca de Medic ina 

ií'Telefons: 58 1 19 18 (Campus) 
456 19 00 Ex!. 19 (Unitat Docent de I'Hospita l de Sant Pau) 
42 8 33 83 (Unitat Docent de I'Hospital Val l d 'Hebron) 
2 2 1 10 10 (Unitat Do cent de I'Hospital de l Mar) 
465 25 35 (Un itat Docent de I' Hospita l "Germans Tri as i Pujo l" ) 

1<!l Fax: 58 1 1243 (Campus) 

Bibliotecari es: 

Rosa Pujol Bru stcnga 
Carmen Calambert Escarti n 
Irma Martorell Escola 
Nuria Crumols Pey 
Susana lópez Cante· 

Auxili ars administratiu s: 

Jordi Del Val San taló 

Cap de la Biblioteca 

UD de I' Hospital de Sant Pau 
UD de I'Hospital del Mar 

Sara Granja Mico · UD de la Vall d'H cb ron 
Marta Noguera Bruna 
Susana Mercedes Pérez Rod ríguP.7 - UD de I'Hosp ital "Germans Tria s i Puiol" 
Montserrat Vicente Blanco 

Subalterna : 

M. Carmen Lechuga Gar da 
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R.PUJOL@CC.UAB.ES 
C.CALAMBERT@CC.UAB.ES 
t .MARTORELL@CC.UAB.ES 
N .CRUMOLS@CC.U AB.E S 
S.LOPEZ @CC.UAB.ES 

S .GRANJA@CC.UAB.ES 



Biblioteca de Veterinaria 

'llTeléfon: 581 2545 (Direcc ió) 
581 1549 

1GFax: 581 2006 

Bibliotecari s: 

Vicen<;: AIIué Blanch 
Cristina A ndreu Nebot 
Arma Venancio Cas tells 

Auxiliars administratiu s: 

Josep Mas Ros 
Carmen Mores Ros 
Lluís Perarnall Reyes 

Subaltern : 

LlJís Gordón Arcos 

Cap de la Biblioteca V. ALlUE @CC.UAB.ES 
C.A NDR EU@CC.UAB .ES 
A . VENANCIO@CC.UAB. ES 
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Biblioteca de Formació del Professorat de Bellaterra 

'lii'Teléfons: 581 14 30 (Catalogació) 
581 1932 (Direcció) 

1.8Fax: 5812007 

Biblioteca ries: 

Marina Carbone!! Farta ndo 
Carmen Sessón Ribas 
Josefina Dupré Roig 
Núria Pubill Pubill 

Aux iliars administrat ius: 

Ro sa Fe rreres Plans 
Narcis Riba Genesca 
Silvia Vic ente García 

Subaltern : 

J. M. l ópez García 

Cap de la Biblioteca 
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M.CARBONELL@CC.UAB.ES 
C.BESSON@CC.UAB.ES 
J.DUPRE@CC.UAB.ES 
N.PUBllL@CC.UAS.ES 

N.AIBA@CC.UAB.ES 



Biblioteca Universitaria de Sabadell 

CI deis Emprius, 2 0 820 2 Sabadell 

'il' Te léfon: 72 8 77 02 (Direcció) 
72 8 77 0 1 (Préstec) 
72 8 77 11 (Rev istes I Cata logació) 

728 77 26 

Biblioteca ri es: 

Ros a Fedi M oll eví 
Ángela Herrero Vicario 

Auxiliars administratius: 

Concepció Muñoz Ruíz 
Jordi Isern Alib és 
Anna Soraya Fernández Al onso 
M. Teresa Vive s Escursell 

Subaltern: 

José Barroso Parea 

Cap de la Biblioteca ROSAJ@EUI.UAB.ES 
A _HERRERO@M INERVA.UAB.ES 

CONCHI_M@MINERVA.UAB.ES 
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Biblioteca de Traducció d ' lnterpretació 

'liTeléfon : 58 1 13 55 

,,"Fax: 581 20 0 4 

Biblioteca ria : 

Lleontina Diaz Roas Cap de la Biblioteca l. DIAZ@CC.UAB. ES 

AuxiJiars administra tives : 

Anna lópez Vilaplana ANA. LOPEZ@CC.U AB.ES 
Jose Antonio Bonilla Honloria 
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Cartoteca General 

WTeléfon: 58 1 2045 

1i'lFax: 581 200 1 

Juan Escalera Garcia 
Rosalinda García Pérez 

Institut de Biologia Fonamental 

WTeléfon: 58 11 131 

1i'lFax : 581 20 11 

Auxiliar administrativa : 

M. Natividad Infan te Cabrera 

Institut de Musicologia 

ILGE2@CC.UAB.E S 
ILGE2@CC. U AB .ES 

WTeléfon: 237 14 12 - A v. República Argentina , 1 080238arcelona 

Auxiliar administrativa: 

Dolo r5 Millel l ora 
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ANNEX 

NORMATIVA DE PRÉSTEC DEL SERVEI DE BIBLlOTEQUES DE LA UAB 
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NORMATIVA DE PRÉSTEC DEL SERVEI DE BIBLlOTEQUES DE LA UAB 
Aprovat per la Comissió d'lnvestigació de la Junta de Govern de 15 maig de 1996 

O. PREÁMBUL 

El se rvei de préstec de les biblioteques de la UAB esta regulat principalment en els articles 27, 28, 
29, 30, 31 i 32 del Reglament del Serve i de Biblioteques, referents, en particular, a documents 
exclosos de préstec, préstecs extraordinaris, préstec institucional, obligacions deis usuaris, 
incompliment de les condicions d'ús i responsabilitats deis usuaris. 

S'ha considerat convenient elaborar la present normativa de préstec per tal d'establir unes pautes 
generals que determinin el régim de préstec que cal introduir amb caracter general a totes les 
biblioteques de la UAB definides en I'article 3 del Reglament del Servei de Biblioteques (A partir d'ara, 
RSB.) 

1. USUARIS 

RSB 
Art. 26. 

26 .1 Es conside ra usuari del Servei de Biblioteques tota persona que sigui membre de la 
comunitat universitaria: 

- Professors de la UAB i de centres adscrits a la UAB 
- Estudiants de la UAB i de centres adscrits a la UAB 
- Professors i estudiants visitants a la UAB dins d'un programa visitant reg lat 
- Becaris de recerca de la UAB i estudiants de doctorat d'altres universitats amb les quals 
s'estab leixi un régim de re ciprocitat 
- Professors i investigadors d'instituts i centres de recer ca, propis i adscrits a la UAB 
- Personal de I'administració i serveis de la UAB 
- Professors i personal d'administració i serveis jubi lat s, de la UAB 
- Professors d'altres unive rsitats amb les quals s'estableixi un régim de reciprocitat 
- Membres de l 'Associació d'Amics de la UAB 

1.1 Usuaris individuals 
Prenent com a referéncia I' article 26 de I'RSB, els usuaris que poden accedir al préstec es 
configuren en sis grups: 

1) Estudiants de 1 r i de 2n cicles de la UAB i de centres adscrits, estudiants visitants a la UAB dins 
d'un programa visitant reg lat i membres de I'Associació d'Amics de la UAB. 

2) Estudiants de 3r cicle de la UAB, postgraduats que preparen la tesi a la UAB, estudiants de 
doctorat d'altres universitats i professors d'universitats amb les quals s'estable ixi un régim de 
reciprocitat. 

3) Professors i investigadors de la UAB i de centres propis i adscrits, en actiu o jubilats, professors 
visitants a la UAB dins d'un programa visitant reglat i becaris de recerca a la UAB. 

4) Personal de I'administració i serveis de la UAB i de centres propis i adscrits en actiu o jubilat. 
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51EI personal d' insti tucions i de centres de recerca no integrats dins la UAB peró amb els quals hi ha 
una vinculació establerta mitjan9ant consorci o conveni s'adscriuran en un deis quatre primers grups, 
segons la seva categoria laboral. En el. cas de tenir estudiants, aquests quedarien inclosos en el grup 
1 o 2, el personal docent i de recerca en el 3 i el personal administratiu en el 4. 

61 Usuaris sense cap vinculació a la UAB, els quals podran adquirir la condició d'usuaris, equiparats 
als usuaris del grup 1, en les condicions que estable ix I' article 26.4 de I'RSB mitjan9ant I'abonament 
de la tarifa que, per a les diferents modalitats d'associat, aprovi el Consell Social de la UAB. 

En tots aquells casos no previstos, será el coordinador qui acrediti I'usuari i determini en quina 
categoria s' inscriu. 

1.2 Usuaris institucionals 

Tal com queda regulat en I'article 28 de I'RSB, els usuaris institucional s poden ser: 

1 I Responsables de centres, departaments, unitats departamentals, instituts, centres especials de 
recerca, se rveis i centres d'estudis de la UAB. 

21 Coordinadors de titu lacions de la UAB. 

31 Responsables de grups de recerca de la UAB. 

2. TIPUS DE DOCUMENTS EXCLOSOS DE PRÉSTEC 

Els usuaris de pie dret del Servei de Biblioteques poden utilitzar el servei de préstec, que abasta els 
documents en qualsevol suport, amb les excepciolls que s' indiquen a I'article 27.2 del Servei de 
Biblioteques. 

El cap de la biblioteca podrá excloure de préstec documents, en determinats casos, sempre que ha 
consideri justificat. 

3. DURACIÓ DEL PRÉSTEC 

Els terminis de préstec s' agrupen en cinc categories: al. bl , cl, dI. i el, les quals, en alguns casos, 
reben un tractament diferent segons el grup d'usuaris. Les comissions d'usuaris de cada biblioteca 
determinaran els terminis de préstec deis fons bibliográfics i documentals adscrits a la seva biblioteca 
en funció de les expectatives de consu lta de cada document: 

al 14 dies (els usuaris deis grups 1 i 61; trenta dies (els usuaris del grup 2 i 41 , i un curs 
académic (els usuaris del grup 31 

bl 7 dies (els usuaris deis grups 1, 2, 4 i 61 i un curs académic (els usuari s del grup 31 

cl 3 dies 

di Caps de setmana i/o dies en qué la bibli oteca romangui tancada. 

el 24 hores 
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Les comissions d'usuaris de les biblioteques, per a determinats fons, podran establi r un termini de 
préstec únic de 14 ,7, ,3, caps de setmana 024 hores per a tot tipus d'usuaris. 

Cada comissió d'usuaris de biblioteca queda facultada per canviar la duració de préstec d'un ítem, 
peró no podra modificar els parametres deis tipus d'usuaris. 

Els usuaris institucionals podran form alitzar els préstecs extraordinari s contemplats a I' article 28 del 
Reglament del Servei de Biblioteques, en les cond icions indicades a I'esmentat arti cle. 

4 . CONDICIONS DEL PRÉSTEC 

4.1 Préstecs individuals 

Les persones usuaries que sigui n del grup 1 podran tenir un maxim de t res obres en préstec. 

Les persones usuaries que siguin del grup 2 podran tenir un maxim de deu obres en préstec, les quals 
hauran de retornar-se immediatament que els sigui n re clamades, si han passat 14 dies des que se'ls 
hi van deixar, en el cas de documents del grup al. 

Les persones usuáries que sigui n del grup 3 podran tenir en préstec fins a trenta obres amb terminis 
de préstec tipificats en els grups al o bl en I'apartat 3 de la present norm ativa, les quals hauran de 
retornar obligatónament abans del dia 15 de juny o immediatament un cop els siguin reclamad es, si 
han passat 30 dies des que es va iniciar el préstec. 

Les persones usuaries que siguin del grup 4 podran tenir un maxim de tres obres en préstec. 

Les persones usuáries que sigui n del grup 5 s'adscriuran en un deis quatre primers grups segons s'ha 
ind icat en I'apartat 1.1 de la present normativa. És a dir, si es tracta d'estudiants de 1 r i de 2n cicles, 
fins a t res documents; estudiants de 3r cicle, fins a deu documents; personal docent i de recerca, 
fi ns a t renta documents i personal administratiu, fins a tres documents. 

Les persones usuaries del grup 6 podran tenir un maxim de tres obres en préstec. 

Tots els ítems amb terminis de préstec tipificats en els grups al, bl o cl de I'apartat 3 de la present 
normativa són susceptibles d'ésser renovats si cap altre usuari no els ha sol·licitat . 

Els usuaris podran reservar qualsevo l obra amb terminis de préstec tipificats en els grups a), bl O cl 
de I'apartat 3 de la present normativa quan estiguin prestades. 

Tots els documents es presten a títol individual, per a fer-ne un ús personal i és responsabilitat de la 
persona usuaria I'ús indegut que en pugui fer. 

4.2 Préstecs extraordinaris 

RSB 
Art. 28 Préstecs extraordinaris 
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Per necessitats deri vades d'un bon suport a la docéncia i/o a la recerca determinats fons 
bibl iogrMi cs i documentals podran ser susceptibles de préstecs extraordinari s en les següents 
condicions: 

a) El s responsable s deis centres, departaments, unitats departamentals, instituts, serveis, 
centres especials de recerca i centres d'estudis podran so l'lici tar a la co missió d'usuaris de la 
biblioteca corresponent en qual itat de préstec perm anent el nombre necessa ri de fons 
bibli ográfics i documentals, tal s com diccionar is de lIengua, manuals informatics, lIi bres d'estil i 
gramátiques. 
Aquests documents seran inventar iats , peró quedaran exelosos de préstec a la comunitat 
universitá ria en general. 

b) Els coordinadors de t itulació podran sol'lici tar a la comissió d'usuari s de la biblioteca 
corresponent un préstec temporal d'un nom bre determinat de fons bibliogrMi cs i documentals, 
tals com guies taxonómiques , manual s de prá ctiques, manuals d'informática i vídeos docents. 
Aquests documents consta ran al catáleg col'lectiu i es diposita ran en laboratoris , aules 
d' informática i aules de práctiques. 

El préstec d'aquests documents se rá per un cu rs académic, renovable i no reclamable mentre 
duri la docéncia. L'autoritzac ió deis préstecs d'aquests documents per part de la comissió 
d'usu ari s de la biblioteca estará supeditada a I'existéncia d'un altre exemplar d 'aquests 
documents a la biblioteca co rresponent. 

c) El s responsables de grups de recerca podran so l, licitar a la comissió d'usuaris de la bibliote ca 
co rresponent un préstec temporal d'un nombre determinat de fons bibliográfics i documentals 
(que no inclouran publicacions peri ódiques) 
Aquests documents constaran al catáleg col'lectiu i estaran dipositats als depart aments, unitats 
departamentals, instituts, centres especial s de recerca o centres d'estudis mentre duri la 
investigació en curso 

En tots els casos caldrá presentar a la comissió d'usuaris un Ilistat deis documents que es volen 
sol'licitar en préstec. 

En els casos b) i c) caldrá indicar la data máxima de finalització del préstec, en fun ció de la duració 
prevista deis estudis o de la investigació en curs, i el centre de cast que es fará responsable de la 
reposició deis documents que, per algun motiu, s'extrav'lin durant el període de duració del préstec 
extraordinario 

A més, en el cas c) els responsables hauran de possibilitar la consulta d'aquest documents per part 
d'alt res usuaris de pie dret del Servei de Biblioteques. 

El coordinador, com a president de la comissió d'usuaris de la biblioteca, podrá autoritzar els préstecs 
inferiors a 20 documents temporalment fins que es convoqui la següent reunió de la comissió. 

5, SANCIONS . 

L' incompliment de les condicions d'ús del servei de préstec per part de I'usuari comportará I'adopció 
de les mesures indi cades al' artiele 31 del Reglament del Servei de· Biblioteques.· 

La tipologia de la duració deis préstecs, tal com queda indicat a I'apartat 3 de la present normativa, 
fa referéncia a diversos grups. Els usuaris, quan retardin la devolució d'una o diverses obres la 
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tipologia del préstee de les quals sigui deis grups al o bl, perdran el dret d'util itzar el servei de préstee 
4 dies per cada dia de retard, eomptant festius i vaeanees. 

Si es traeta d'obres la tipologia de préstee de les quals sigui deis grups el, di o el, la saneió será de 
12 dies de bloqueig per cada dia de retard , eomptant festius i vaeanees. 

Els usuaris del grup 3 que retardin la devolució d'un doeument que se'ls hagi reclamat, no podran 
utilitzar el servei de préstee fins que el tornin. 

El s usuaris del grup 6 que retard in més de 15 dies la devolueió d'un doeument una vegada els hagi 
estat reclamat, perdran definit ivament el dret d'utilitzaeió del servei de préstee. 
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