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PRESENTACIÓ 

L’any 2011 La Biblioteca  de Comunicació i Hemeroteca General ha celebrat 40 anys. Aquests 
dos serveis es van inaugurar el curs 1971-1972 al mateix temps que la Facultat.  Durant tots 
aquests anys han procurat servir de manera eficient els usuaris que han utilitzat llur 
important fons documental de l’àmbit de la comunicació.  Amb motiu d’aquesta celebració,  

el personal de la Biblioteca ha elaborat una exposició virtual que dóna una visió històrica del 
treball realitzat durant aquest llarg període: www.bib.uab.es/comunica/40bchg 

S’ha creat un formulari al web de la biblioteca per demanar en línia documents de dipòsit, i 
així evitar que els usuaris s’hagin de desplaçar per fer la sol·licitud: 
http://www.bib.uab.es/comunica/intra/diposit/comanda.php 

A causa de la crisi, la Biblioteca ha sofert importants retallades pressupostàries que estan 
afectant l’adquisició de nous documents, i ha calgut cancel·lar subscripcions a certes 
revistes. Per tal d’estalviar despeses de personal i energètiques, la UAB  ha tancat els serveis 

durant tres setmanes del mes d’agost i per les vacances de Nadal. 

S’han introduït importants millores a la funcionalitat del catàleg, tot incorporant: una canal 

RSS per subscriure’s a les noves adquisicions; un historial de préstec dels usuaris; la reserva 
dels documents disponibles (i no solament dels prestats, com anteriorment). S’ha finalitzat   

l’ inventari de monografies que és realitza cada tres anys.  

També s’ha posat en funcionament en el catàleg UAB el mòdul de bibliografia de curs, que 
recull els llibres recomanats pels professors de l’assignatura corresponent. Això facilitarà: la 

cerca de documents als alumnes; la incorporació de nova bibliografia al professor; la feina 
del personal de la Biblioteca, el qual anualment repassa que els llibres recomanats estiguin 
disponibles. 

Bibliografia recomanada. 

 

Una altra acció de millora ha estat reduir les hores  de préstec de sales de grup i cabines, per 
tal de facilitar l’accés a més usuaris, car el nombre de sales i cabines és limitat i pateixen 
una gran demanda. 

http://www.bib.uab.es/comunica/40bchg/
http://www.bib.uab.es/comunica/intra/diposit/comanda.php
http://www.bib.uab.es/comunica/40bchg/intro.htm
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Pel setembre es va posar en funcionament el servei de préstec consorciat (PUC), un servei 
gratuït adreçat als membres de les universitats catalanes consorciades, els quals poden 
sol·licitar i treure en préstec documents de qualsevol altra biblioteca del CBUC. 

La relació amb el professorat s’ha potenciat amb les visites realitzades als equips directius 

del departaments, als coordinadors de titulacions i a l’equip del deganat, per tal de presentar 

els serveis i recursos que ofereix la biblioteca amb consideració d’objectiu estratègic.  

A finals d’any s’ha dotat la biblioteca amb una nova plaça de bibliotecari,  Gestor de docència 

i recerca, que donarà suport tècnic especialitzat a la recerca i edició científica i  també 
supervisarà tots els processos relacionats amb l’atenció a la docència i a la recerca que es 
realitza a la nostra Facultat. 

 

0BJECTIUS  2011 

La biblioteca treballa per objectius que s’estableixen i s’avaluen anualment, tot seguint les 

directius establertes en les diferents línies del Pla Estratègic del Servei de Biblioteques. 

Els objectius de 2011 han estat els següents:  

Nom del projecte                                                                            Assoliment 

BCHG2011/01 - Presentar els recursos i serveis que ofereix la Biblioteca 

als equips directius dels 4 Departaments de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació  i als coordinadors de Titulacions. 

100.0% 

BCHG2011/02 - Oferir cursos no programats a professors i alumnes de 

postgrau 
100.0% 

BCHG2011/05 - Remodelar el Bloc “Comunicació” 100.0% 

SDB2011/01 - Implementar el PUC (Préstec Consorciat) 100.0% 

BCHG2011/03 - Col·laborar en el 40è aniversari de Facultat i Biblioteca 100.0% 

BCHG2011/04 - Preparar un nou trasllat de revistes a GEPA 100.0% 

SDB2011/02 - Implementar el mòdul bibliografia recomanada Millennium 100.0% 

SDB2011/06 - Analitzar l'adequació del mòdul Mediabooking de Millennium 70.0% 

SDB2011/07 - Realitzar inventari documents i recompte consultes amb 
mòdul Inventari i Contar uso 

100.0% 

 

 

EL FONS DOCUMENTAL  

A continuació es presenten les dades estadístiques 2011 sobre el nombre de monografies i 

publicacions periòdiques, així com el creixement anual del fons.  

Els gràfics mostren que el nombre de llibres i audiovisuals ingressats aquest any ha estat 

molt inferior al d’anys immediatament anteriors, degut a les retallades  pressupostàries.  El 

mateix ha succeït amb les publicacions periòdiques, a causa de les cancel·lacions de 

subscripcions degudes a la minva d’aquesta partida pressupostària. 
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S’han incorporat les següents donacions: 

 300 exemplars de revistes i diaris de principis del S.XX (família de la Sra. Carme 
Perelló) 

 600 exemplars de diferents títols de diaris i revistes que completen col·leccions 
(donants diversos) 

 657 llibres i fullets corresponents al fons personal del professor José Maria Ricarte 
 Premis ONDAS de l’any en curs, donatiu de Radio Barcelona – Cadena SER 

 

  

 

  

 

CONSULTA DE DOCUMENTS I SERVEI DE PRÉSTEC 

El préstec de documents és un dels serveis més emprats i més ben valorats pels nostres 

usuaris.  

Els hàbits de consulta de documents estan canviant molt ràpidament i el nombre de 

documents consultats en format digital està superant la consulta en format paper. Els gràfics 

mostren la gran quantitat de consultes realitzades al QUIOSC, bases de dades de premsa 

(Mynews i Iconoce),  i també a la base de dades de comunicació Communication Mass Media 

Complete. 

La consulta de documents digitalitzats per la BCHG i dipositats al DDD ha estat molt elevada: 

Revistes antigues d’art i cultura, Premsa política clandestina, Guions de ràdio, etc. 

Cal dir també que  les sales de treball en grup de la planta -1 estan molt utilitzades pels 

estudiants de grau i les tenen molt ben valorades. 

2009 2010 2011 

131.722 

137.052 

140.662 

FONS DE MONOGRAFIES 

2009 2010 2011 

10.879 
10.979 

10.590 

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 

 Ingressos 
per Compra  

2.242 

 Ingressos 
per Donatiu  

2.343 

 Ingressos 
per 

Intercanvi  
70 

ADQUISICIÓ DE MONOGRAFIES 

Intercanvi 
5 

Gratuïtes 
 93 

Compra 
19 

ADQUISICIÓ DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 
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2009 2010 2011 

48.939 
44.980 

30.584 

CONSULTA DOCUMENTS SALA 

2009 2010 2011 

 2.571    

3.604 

2.675 

CONSULTA DOCUMENTS DIPÒSIT 

Llibres   15.932 

Tesis - 325 
Reserva - 279 CD-Àudio  315 

CD-Rom - 41 

DVD  
3.985 

Vídeos - 20 

Publicacions 
Periòdiques  

9.010 

Sala de 
Microformes 

667 

Altres 
documents 10 

CONSULTA PER FORMATS 

8.253 

27.003 

1.097 
1.043 

460 

8.625 

609 

13.992 

313 631 

10.845 
4.778 

19.779 

1.057 
4.740 

7.641 

871 

9.386 

354 

10.443 

2010 2011 

BASES DE DADES CONSULTADES 
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Premsa política 
clandestina 

Cartells polítics Revistes d'art. Fons 
antic 

32.518 

82.889 

168.795 

28.646 

79.006 

151.767 

DIPÒSIT DIGITAL-DDD 

Consultes Descàrregues 

QUIOSC 

420.736 

367.220 

BASES DE DADES CONSULTADES 
QUIOSC 

2010 2011 

2009 2010 2011 

109.601 

105.237 

100.773 

 PRÉSTEC DE DOCUMENTS 

Cabines 

Sales de 
grups 

2.865 

4.001 

3.234 

3.379 

 PRÉSTEC DE CABINES  
2010 2011 
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INFORMACIÓ I DIFUSIÓ 

La difusió dels serveis i del fons és una altra tasca que ha realitzat el personal de la 

biblioteca durant l’any. 

Algunes activitats han estat:  

 
Exposicions presencials: 

 Joaquín Soler Serrano: l’entrevista a fons (gener) 
 El reportatge periodístic (febrer-març) 
 El paper del publicista (juny-juliol) 
 Manipulació informativa (novembre-desembre) 

 José María Ricarte (desembre) 
 
Exposicions presencials i virtuals: 

 
 Les Col·leccions de la Biblioteca de Comunicació al DDD (abril-maig) 

  40 anys de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General (setembre-octubre) 
 
Col·laboració en exposicions d’altres biblioteques  UAB 
 

 Biblioteca de Ciències Socials UAB 
 Biblioteca de Ciència i Tecnologia   

 

 

 

Al següent gràfic es poden veure altres activitats realitzats en aquest àmbit: 

 

 

 

 

 

 

 

Visites Informacions  
biblioteca 

Guies Exposicions 
virtuals i 

presencials 

Respostes 
informació 
electrònica 

55 

16 

44 

10 

175 

111 

18 
40 

8 

175 

INFORMACIÓ I DIFUSIÓ 

2010 2011 

http://ddd.uab.cat/record/69916?ln=ca
http://ddd.uab.cat/record/71526?ln=ca
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BLOC COMUNICACIÓ  http://blogs.uab.cat/comunicacio/   
 

Al llarg de 2011 s’hi han publicat 239 notícies. 

 

 El bloc consta de 5 apartats: 
 Pàgina principal: S’hi publiquen les notícies referents a la Biblioteca i a la Facultat 

de Ciències de la Comunicació, així com d’altres d’externes relacionades amb la 

comunicació i l’àmbit acadèmic. 
  Fons a destacar: Dóna a conèixer els fons especials de la Biblioteca. 
  Com trobar: Informació elaborada a partir de les consultes i les cerques que fan 

habitualment els usuaris. 
  Adquisicions: Accés a les novetats bibliogràfiques organitzades per mesos i 

formats. 
  Eines web: Selecció d’eines i utilitats d’edició 2.0 per tal d’ajudar els estudiants en 

llurs estudis i pràctiques.  

 

No s’hi compten les persones que tenen accés a través del canal RSS.  

 

FORMACIÓ D’USUARIS 

És una de les tasques que en els darrers anys s’està potenciant.  Els canvis tecnològics en la 

recuperació de la informació fan necessari un aprenentatge per tal de trobar una informació 

pertinent. Per aquest motiu, el personal de la biblioteca  imparteix cursos de diferents temes 

i nivells, que van des de l’inicial Vine a conèixer la biblioteca fins a Cursos a mida adreçat al 

personal investigador. Durant l’any 2011 s’han ofert 25 cursos, dels quals s’han realitzat 23, 

amb 577 assistents.  

 

 

2010 2011 

93.343 

45.881 

 PÀGINES VISTES AL BLOC 

http://blogs.uab.cat/comunicacio/

