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Un milió de llibres a la UAB

 Enguany celebrem que la col·lecció del Servei de 
Biblioteques de la UAB a arribat al milió de documents i, 
per fer extensiva aquesta celebració a tota la comunitat 
universitària, s'ha fet l'exposició 1 Milió de llibres a la 
UAB, amb una selecció dels fons bibliogràfics i 
documentals de la nostra Universitat. 
Us en volem fer arribar una petita mostra, amb aquests 
textos i fotografies. 



Audiovisuals

 La combinació de so i d‟imatge en un mateix suport definiria de 
forma estricta aquest tipus de documents, però sota aquest 
terme s‟hi aixopluguen una gran diversitat de documents que 
contenen imatge i/o so: pel·lícules cinematogràfiques, vídeos, 
microfilms, diapositives, cintes magnètiques, discos, laserdiscs, 
CD-Rom, fotografies, gràfics, etc. 

 Amb diferent nivell de volum,
segons els àmbits temàtics,                  
les biblioteques de la universitat 
recullen i posen a disposició dels 
usuaris una àmplia diversitat de 
formats àudiovisuals.

 Les versions digitals i en xarxa dels audiovisuals estan canviant 
i ampliant  espectacularment les possibilitats d‟accés.



Selecció de formats exposats

 BETA

 Betacam

 Bobina Revox

 CD

 CD CARD

 CD-Rom

 Casset

 Cibebobina

 Control Data Tape

 DVD

 Disc de vinil

 Disket (3 1/5 in)

 Disket (5 ¼ In)

 HI-8

 Laser dics

 Llibre  infantil 
impermeable

 Microbobina

 Microcòpia opaca

 Microfitxa

 Partitura

 U-MATIC

 VHS



Fons antics

 La UAB, tot i ser una universitat jove, no ha volgut 

renunciar mai a la possibilitat de tenir una part de fons 
antic, i poc a poc ha anat ingressant documents anteriors 
al segle XX. Els documents anteriors a 1801, que 
anomenem Antiquària, s‟inclouen a la Reserva del Servei 
de Biblioteques. 



Selecció bibliogràfica de peces exposades

 Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece & latine, [cura et studio 
Benedicti Ariae Montani] . Anvers : Plantinus, 1569-1573       

 Bourgery JM. Traité complet de l‟anatomie de l‟homme: 
comprenat la mèdecine opératoire. Paris : C.A. Delaunay, 
1831-1854

 Eglésia catòlica. Processionarius secundum Ordine[m] 
Cisterciensem, nouiter impressus. Cesaraugusta : Bartholomei  
a Nagera, 1550

 Fontanella JP. De pactis nuptialibus, siue Capitulis 
matrimonialibus tractatus. Barcinone: Laurentium, 1612 

 Presupuestos generales del Estado para el año económico de 
1893-94 

 Quaderno de Alcavalas. Salamanca : en casa de Iuan de 
Canoua, 1554

 Sabadell y su industria textil lanera. Sabadell : Sallent Im., 
1923

 Verdaguer J. L‟Atlàntida. Barcelona: Estampa Rafel Giró, 1886 
(signatura manuscrita de l‟autor)



Fons especials 1

 La UAB ha anat incorporant als seus fons, documents de 
principis del segle XX i de segles anteriors, procedents 
tant de compra a llibreters de vell, com de donacions o 
convenis. Alguns d'aquests fons, el contingut dels quals 
els fa mereixedors d‟un tractament particular i en fa 
destacable la seva difusió, esdevenen Col·leccions 
Especials:

 Fons d'Història de les ciències és una secció de la 
Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries especialitzada en 
l'estudi històric de les ciències, especialment del S. XVII 
ençà.

 Fons d'Història de la informàtica Es una secció de la 
Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries especialitzada en 
l'estudi històric de les informàtica.
http://www.bib.uab.es/ciencies/hi.htm

http://www.bib.uab.es/ciencies/hi.htm


Fons especials 2

 Biblioteca Econòmica Carandell està situada a la 
Biblioteca de Ciències Socials. Es tracta d'un fons 
bibliogràfic especialitzat en temes d'economia i pensament 
econòmic, sociologia i dret dels segles XVI al XX (i molt 
especialment en història econòmica dels segles XIX i 
començament del XX), que va recollir al llarg de molt temps 
l'economista Joan Carandell. 

 Fons Piquer i Jover a la Biblioteca de Ciències Socials, que 
recull un important fons documental que aquest pedagog va 
recollir sobre protecció de la infància i delinqüència juvenil 
del s.XX durant la seva actuació a la Protección de Menores 
i al Tribunal Tutelar.
http://ddd.uab.es/pub/expbib/2004/jjpj/

http://ddd.uab.es/pub/expbib/2004/jjpj/


Fons especials 3

 Unitat d'Estadístiques És una secció especialitzada en 
fonts estadístiques de totes les matèries. Es troba situada a 
la planta -1 de la Biblioteca de Ciències Socials.  

http://www.ine.es

http://www.idescat.net/

http://www.ine.es/
http://www.idescat.net/


Fons especials 4

 Dins dels fons bibliogràfics, alguns són especials per tenir 
alguna característica curiosa o per el seu contingut. 
Podem trobar, per posar alguns exemples, un llibre en 
Braille del s.XIX, un llibre amb il·lustracions amb volum, 
una història de les cambres de bany, o llibres que 
defensen idees contraposades.



Selecció bibliogràfica de peces exposades

 Brossa J. Tria de poemes conversables. Barcelona: Barcanova, 
1995 (inclou escultura)

 Hitler A. Mi lucha. Madrid: Librería El Galeón, DL 2002

 Marx K, Engels F. Manifiesto comunista. 2ª ed. Buenos Aires: 
Claridad, 1967

 Quevedo y Villegas F. Zuihou shenpan zhi meng. Chongqing: 
Chongqing Chubanshe, 2001

 Wright L. Caliente y confortable: historia de la cama. Barcelona 
[etc.]: Noguer, [1964]

 Wright L. Clean & decent: the fascinating history of the 
bathroom & the water closet. Londres: Routledge & Kegan Paul, 
1960



CEDOC-Documentació política

 Una de les col·leccions especials és la que recull el Centre 
Documental de la Comunicació CEDOC que incorpora al 
fons de la UAB tot tipus de documents referents a la vida 
política de Catalunya i Espanya. 

 Podem trobar documents
relatius a partits polítics, 
sindicats, moviments joves,
associacions, ONG... També
compta amb documents de 
les diverses campanyes
electorals.

 Destaca especialment el seu fons sobre franquisme i 
transició i la seva col·lecció de cartells.



Selecció bibliogràfica de peces exposades

 Carrillo S. El Año de la peluca. Barcelona : Ediciones B, 1987
 Fernández López JA. Historia del campo de concentración de 

Miranda de Ebro (1937-1947). Miranda de Ebro : JA Fernández, 
2003

 Güell i López JA. Journal d‟un expatrié catalan (1936-1945). 
Monaco : Éditions du Rocher, 1946

 Ibáñez Martín J. Diez años de servicios a la cultura española: 
1939-1949. Madrid : Magisterio Español, 1950

 Prego, V. Así se hizo la transición. Barcelona : Plaza & Janés, 
1995

 Serna del Barrio V. Cantos Imperiales. Soria : Urbión, 1938
 Serrano de Haro A. España es así. Madrid : Escuela española, 

1946



Manuscrits 1

 Els fons de reserva de la UAB compten amb 43 
manuscrits, dipositats a la Biblioteca de Catalunya. A 
l'exposició s'hi poden veure algunes reproduccions 
fotogràfiques de les peces més destacades, com ara:

 Leccionari Sambola, del s. XII, manuscrit en 
pergamí que conté diversos fragmaents litúrgics amb 
notació musical neumàtica. Inclou el Cant de la 
Sibil·la, una de les manifestacions més singulars del 
drama litúrgic medieval. 



Manuscrits 2

 Regla de la Congregación de la gloriosa y mártir Santa 
Bárbara, sita en la parrochial de Nuestra Maria la 
Mayor de la villa de Tordesillas, que és un manuscrit 
miniat en un estil molt senzill, summament naïf, que li 
confereix un encant especial. 

 També és de destacar un petit manuscrit àrab, de només 9 
cm., escrit en lletra magribí del s.XVII 



Fons personals 1

 Dins dels fons especials de les Biblioteques de la UAB, 
hem de destacar els fons documentals i bibliogràfics que 
provenen de biblioteques i arxius de personalitats 
destacades en el món de la cultura.

 Fons Millàs de la Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries. La 
biblioteca personal de Josep Maria Millàs Vallicrosa inclou 
unes 1.300 monografies sobre ciència àrab, instruments 
cientifics, poesia hebrea medieval, història de l‟astronomia i 
de les matemàtiques, i historiografia de la ciència; diverses 
sèries de publicacions periòdiques.

 Fons Pere Calders de la Biblioteca d'Humanitats acull els 
fons documentals de Pere Calders. El llegat consta de 
documentació personal i familiar, activitats professionals i 
obra creativa

 Arxiu Sunyer de la Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries la 
qual té cedit l'arxiu del matemàtic Ferran Sunyer i Balaguer 
-epistolari, treballs, apunts, articles i altres documents- així 
com el fons bibliogràfic i altra documentació 



Fons personals 2

 Fons José Agustín Goytisolo de la Biblioteca 
d‟Humanitats acull els fons documentals del poeta. El llegat 
inclou manuscrits, correspondència, arxiu fotogràfic, 
documents audiovisuals i textos impresos



Manuals i eines per a la docència 1

 Un dels objectius de la UAB és donar una docència de 
qualitat i facilitar a l‟estudiant les eines necessàries per a 
la seva formació.

 Per aquest motiu, el Servei de Biblioteques fa el 
seguiment continu dels programes de les assignatures 
per posar a l‟abast dels estudiants la bibliografia 
recomanada, tant bàsica com complementària i la seva 
actualització constant.



Manuals i eines per a la docència 2

 A més, també posa a l‟abast de l‟usuari els documents 
d‟ajut que pot necessitar en les seves pràctiques o de 
formació instrumental com ara:
 Enciclopèdies, diccionaris, bibliografies...
 Manuals d‟estil i d‟ofimàtica
 Textos legals
 Formularis
 Taules 
 Atles

 Paral·lelament també s‟ofereix 
al professorat el material que                                              
pot necessitar per preparar la                                        
seva docència, encara que els                                
documents no siguin directament per a l‟alumnat.



Selecció bibliogràfica de peces exposades

 Águila R, editor. Manual de Ciencia Política. Madrid : Trotta, 
1997

 Ettinger SJ, Feldman EC. Textbook of veterinary internal 
medicine: diseases of the dog and cat. Philadelphia: Saunder, 
1995

 Hoyo, J [et al.], editors. Handbook of the birds of the world. 
Barcelona:Lynx, 1992

 Mankiw, N. Gregory. Macroeconomía. 4ª ed. Barcelona: Antoni 
Bosch, 2004

 Nelson DL. Lehninger principles of biochemistry. 4ª ed. New 
York:  W.H. Freeman and Co., 2004

 País, El. Libro de estilo. Madrid: El País, 2002
 Renfrew C. Arqueología: teorías, métodos y práctica. Madrid: 

Akal, 1998
 Sobotta J. Atlas de anatomia humana. 21ª ed. Madrid: Médica 

Panamerica, 2000



Working Papers -Tesis doctorals -

Treballs de Recerca

 La recerca a la UAB fa que ocupi un lloc destacat entre 
les universitats espanyoles i europees.

 Per tot això,  les biblioteques s‟encarreguen de recollir 
la producció científica dels seus investigadors, 
publicada com a  “literatura grisa”:

 Working Papers, que sintetitzen una recerca original 
sobre un tema concret

 Tesis doctorals

 Treballs de Recerca



Selecció bibliogràfica de peces exposades

 Campillo Valero, D. Paleopatología del cráneo en las 
poblaciones prehistóricas de Cataluña, País Valenciano y 
Baleares. Facultat de Medicina, 1974

 Conde Juncosa, MR. SDAP en la nutrición de lechones: posible 
alternativa a antibióticos. Facultat de Veterinària, 2005

 Fernández Isern, G. Alta resolució de l‟estructura genètica i 
fenotípica de les quasiespècies del VIH-1. Facultat de Ciències, 
2005

 Font, N. Turkey's accession to the EU: interests, ideas ans path 
dependence. Bellaterra: Institut Universitari d'Estudis 
Europeus, 2005

 Vallet, G. Tendencias en contenidos de sites corporativos: hacia 
el 2005, era de la conectividad. Facultat de Ciències de la 
Comunicació, 2002 



Publicacions de la UAB 1

 La pròpia Universitat col·labora en el creixement dels 
fons de les Biblioteques des del seu Servei de 
Publicacions.

 Des que fou creat edita, a través de les seves 
col·leccions, obres d‟investigació, obres de suport a la 
docència i publicacions institucionals. Una còpia de tota 
aquesta documentació configura el que s‟anomena 
col·lecció local.



Publicacions de la UAB 2

 Amb les noves tecnologies el Servei de Publicacions 

compagina l‟edició en paper i en suport electrònic.

 http://ddd.uab.cat/

http://ddd.uab.cat/


Selecció bibliogràfica de peces exposades

 Barbé i Duran L. Curs d‟introducció a l‟economia. 2 vols. 
Bellaterra : UAB, 1991-1992 (Col. Manuals de la UAB, 9)

 Fons V. Vora el mar: organització de la procreació i estructures 
domèstiques dels ndowe de Guinea Equatorial. Bellaterra : 
UAB, 2002 (Col. Publicacions d‟antropologia cultural)

 González Echevarría A. Tesis para una crítica de la singularidad 
cultural. Bellaterra : UAB, 2000 (Col. Documents)

 Melchor Muñoz V. El catalán: una lengua de Europa para 
compartir. Bellaterra : UAB, 2002

 Moraes W. El Culte del te i altres escrits japonesos. Bellaterra : 
UAB, 2005 (Col. Gabriel Ferrater)

 Ricarte Bescós JM. Creatividad y comunicació persuasiva. 
Bellaterra : UAB, 1998 (Col. Aldea Global)

 Xu Z, Zhou M. Gramática china = Hanyu yufa Bellaterra : UAB, 
1997 (Col. Materials)



Publicacions periòdiques 1

 Dins del fons documental de la UAB ocupen un lloc 
destacat les publicacions periòdiques, essencials per a la 
docència, l‟aprenentatge i la recerca. Les biblioteques 
compten amb una àmplia col·lecció de revistes 
especialitzades, a les quals s‟afegeixen els fons de 
l‟Hemeroteca General: diaris nacionals i estrangers, 
revistes divulgatives i d‟entreteniment, publicacions 
d‟àmbit local i 
comarcal i totes aquelles
revistes,butlletins i anuaris
que publica la pròpia
Universitat.



Alguns dels títols exposats

 Al-Quds Al-Arabi Anàlisi
 L‟Autònoma
 Avui
 Biblioteca Informacions
 Blanco y Negro (1912)
 Cambio 16
 Casa & Jardin
 Geo
 Hola (1956)
 Lecturas (1922)
 Le Monde
 Pravda
 El periódico de Catalunya

 Paris Match (1949)
 El País
 El periódico de Catalunya
 Pravda
 Public Opinion quarterly
 Revista del vallès
 Revista Española de ciencia 

Política
 Rockdelux
 Serra D‟Or
 The Times
 La Vanguardia
 Vanity fair
 Yomiuri shimbun (2001)



Publicacions periòdiques 2

 Cal esmentar també el valuós fons antic de publicacions 
periòdiques, encapçalat per la Reserva Marca, una 
col·lecció de revistes d‟art i literatura de principis del 
segle XX.

 ARCA  http://www.bnc.cat/digital/arca/index.html

 BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES 
http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/index.jsp

http://www.bnc.cat/digital/arca/index.html
http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/index.jsp


Alguns dels títols exposats

 Arc Voltaic

 Algol

 La Campana de Gràcia

 El Eco de aduanas

 L‟Esquella de la Torratxa

 El Foro español

 Gaceta de la República

 Joventut

 Luz

 En Patufet

 Veterinary Clinics of North America



Publicacions periòdiques 3

 Amb l‟arribada de les TIC, moltes de les revistes 
científiques que es reben en paper s‟han començat a 
rebre també en format electrònic. Actualment l‟usuari té 
la possibilitat d‟accedir a aquests recursos digitals des de 
qualsevol ordinador de la xarxa de la UAB i gaudir dels 
avantatges que incorporen: pot rebre els sumaris de les 
revistes al seu correu electrònic, pot localitzar i consultar 
els articles que li interessen mitjançant cercadors, pot 
descarregar o imprimir els textos complets, i fins i tot pot 
importar les referències bibliogràfiques.

Vegeu l‟apartat de Col·leccions a la pàgina principal del 
Servei de Biblioteques http://www.bib.uab.cat

http://www.bib.uab.cat/


Documentació cartogràfica 1

 La documentació cartogràfica compren suports i formats 
diversos que podem agrupar en: fulls de mapes, atles i 
fotografia aèria vertical.

 La seva consulta us pot ajudar a:

 Il·lustrar i referenciar geogràficament estudis sobre 
ciències de la terra

 Planificar rutes de viatges i excursions

 Comparar territoris en espais de temps diferents

 Localitzar punts geogràfics concrets



Documentació cartogràfica 2

 La documentació cartogràfica recollida a la UAB queda 
dipositada majoritàriament a la Cartoteca General, 
encara que també en podem trobar a d‟altres 
biblioteques del campus, com la Biblioteca de Ciències i 
Enginyeries.



 Carte générale des monts Pyrenées, et partie des royaumes de 
France et d‟Espagne [Document cartogràfic]. Barcelona: 
Institut Cartogràfic de Catalunya, 1989. Facsímil de: [Paris: 
Dépot des fortifications, ca. 1730]

 Europe [Document cartogràfic],  1996  (Mosaic format amb 
imatges del satèl·lit NOAA )

 Institut Cartogràfic de Catalunya. Mapa topogràfic de Catalunya  
[Document cartogràfic]. Barcelon: Institut Cartogràfic de 
Catalunya, 1998-

 Institut Cartogràfic de Catalunya. Ortofotomapa de Catalunya  
1:5 000 [Document cartogràfic]. Barcelona: ICC, 2002-

 Peters Atlas of the World [Document cartogràfic]. Oxford: 
Oxford Cartographers, 1989

 4 fotografies aèries verticals de la zona St.Cugat Cerdanyola 
(1956-2000)

Selecció bibliogràfica de peces exposades



Estadístiques 1

 Us presentem les xifres més representatives del 
contingut del catàleg del Servei de Biblioteques de la 

UAB, Babel.



Estadístiques 2



Estadístiques 3



Estadístiques 4



Estadístiques 5



Biblioteca Digital

 A més de celebrar el milió de llibres, també s‟ha volgut 
recordar 15 anys de catàleg en línia. L‟accés a catàlegs 
d‟arreu del món, a bases de dades on trobar tot tipus de 
dades, a documents a text complet, … fa que la 
informació a la que ara tenim accés sigui inabastable.

 Per això, al final de l‟exposició hi ha un audiovisual de 
Santi Muxach en el qual fa una petita reflexió sobre el 
que són la informació i el coneixement i com s'han anat 
engalzant i configurant en l„àmbit universitari al llarg dels 
darrers quinze anys. 

 Podeu veure‟l a la web de l‟exposició: 
http://hipatia.uab.cat/1milio/1milio.asp

http://hipatia.uab.cat/1milio/1milio.asp
http://hipatia.uab.cat/1milio/1milio.asp

