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La Vanguardia

http://vangu.ese.es

És l’únic diari que requereix registrar-se per tal d’accedir-hi. Es
fa per mitjà d’un qüestionari on es demana un nom d’usuari
(no cal que sigui el propi) i una contrasenya. Segons expliquen,
és un formulari per saber quin perfil d’usuaris consulten el diari.
Un cop registrat, el lector que vulgui tornar a entrar ha d’escriure
sempre el nom i la contrasenya escollida.

L’edició ofereix, a més a més del diari amb les seccions
habituals en paper:

• Suplemento libros

• Suplemento economía

• Revista

• Cartas al director

• La encuesta de La Vanguardia

• Escaparate

• Club del suscriptor

Sport

http://www.servicom.es/sport

És el primer diari esportiu que s’edita en línia a l’Estat espanyol.
Per connectar-s’hi és imprescindible fer-ho des del format
Acrobat Reader 1.4 Mb. És accessible des del 20 de juliol 
de 1995. Es tracta de l’edició de totes les págines en color del
diari en paper, i d’una selecció de vint pàgines sota el criteri 
del personal especialitzat i d’un redactor.

Se’n preveu ampliar l’oferta a partir del setembre d’enguany
amb seccions com:

• bústia de suggeriments

• línia de promocions

• merchandising del Club Barça Jove Sport

Els diaris que us indiquem són els que existeixen actualment.
Però n’hi ha molts d’altres que o bé estan en fase preliminar,
com La Gaceta de los Negocios (http://negocios.
ms.wwa.com), o bé comencen a projectar-se, com ara 
El Punt: Diari de Girona i La Voz de Galicia, i és gairebé segur
que, quan es publiqui aquest article, n’hauran aparegut d’altres.
Us mantindrem informats!

M. José Borràs
Elisa Campos

De bibliothecisDe b

BIBLIOTECA INFORMACIONS,
al Web de l’Autònoma
Des del mes de juny passat, es poden consultar al Web de
l’Autònoma els nous números de BIBLIOTECA INFORMACIONS.

Podeu entrar a la pàgina http://www.uab.es/bib-
inf.htm, en la qual trobareu la revista en format Acrobat, el
nou sistema de transmissió de documents creat per l’empresa
Adobe. Mitjançant Acrobat s’obté per pantalla una versió
idèntica a la impresa, incloses les fotografies, les taules, etc.
Presenta l’avantatge que es poden fer cerques sobre el text, copiar
blocs, imprimir-los i, en definitiva, treure un rendiment
superior als articles que llegim.

Per fer les consultes cal tenir instal·lat a l’ordinador el
programa Acrobat, que es pot aconseguir de manera gratuïta
a la pàgina indicada del Web. També cal que el nostre client
de World-Wide Web el reconeixi com a visualitzador (si es fa
servir Netscape, cal posar-lo com a helper application dins
l’apartat de Preferences, i vincular-lo als fitxers amb extensió .pdf).

Els qui es connectin al Web mitjançant Lynx no podran
disposar d’aquesta opció, però encara podran continuar
consultant la revista en format ASCII.

La Biblioteca Econòmica
Carandell
Fa quinze anys que la Biblioteca de Ciències Socials de la
Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un fons especial
de molt valor que du el nom de Biblioteca Econòmica Carandell.
Va ser transferida a la UAB mitjançant un acord signat el 28
de setembre de 1979 per l’Associació Industrial Tèxtil del
Procés Cotoner (AITPA), que en detenia la propietat, i amb
una col·laboració especial de l’antiga Caixa de Pensions per a
la Vellesa i d’Estalvis, “La Caixa”.

Es tracta d’un fons bibliogràfic especialitzat en temes
d’economia i pensament econòmic, sociologia i dret dels segles
XVI al XX, que el va constituir al llarg de molt temps l’economista
Joan Carandell –pare dels escriptors Lluís i Josep Maria
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Carandell–, a qui l’havia adquirit l’AITPA el 1960. Resultat
de l’esforç pacient de molts anys i feta, per tant, de compres
als llibreters de vell en funció de les oportunitats que es
presentaven, la Biblioteca Econòmica Carandell reuneix un gran
nombre d’exemplars magnífics al costat de sèries molt interessants
però incompletes.

La col·lecció és formada per uns deu mil registres que
inclouen llibres, fullets, publicacions oficials, sèries estadístiques
i premsa especialitzada, com també algunes monografies i
altres materials inèdits. Censos de població, anuaris estadístics,
balanços de comerç exterior, memòries d’organismes públics
i privats, guies d’hisenda, estudis monogràfics sobre recursos
naturals, capital, tecnologia o educació, sobre sectors de la
producció o sobre temes de política monetària, fiscal, comercial
o social i revistes econòmiques, principalment de Catalunya i
d’Espanya, constitueixen el gruix del fons. L’arc temporal
principalment cobert va de mitjan segle XVIII a la guerra civil.
Es tracta, sens dubte, d’un dels millors fons que es poden
trobar, incloses les grans biblioteques públiques d’arreu, per a
l’estudi de l’economia i la societat espanyola en el període
contemporani.

La secció d’antiquària, de llibres anteriors al segle XIX,
reuneix tres-cents vuitanta volums. Un altre dels elements més
valuosos de la Biblioteca és l’esplèndida col·lecció d’unes
quatre-centes pragmàtiques reials dels segles XVI al XVIII. Conté,
a més, una part de la documentació original –integrada pels
llibres de registre i altres diversos documents manuscrits– de
l’arxiu de l’antiga Casa de la Moneda de Barcelona.

La consulta dels materials que formen la Biblioteca Econòmica
Carandell és oberta a tothom que tingui el carnet de la Biblioteca
de Ciències Socials de la UAB, i a altres investigadors acreditats,
però sotmesa a les restriccions pròpies d’un fons de reserva.
Actualment, tots els materials que la integren són catalogats i
informatitzats en format VTLS, com la resta del patrimoni
bibliogràfic de la UAB. Tots els títols són consultables en
xarxa. L’equip de govern de la Universitat ha aprovat els treballs
necessaris per endegar la climatització de la sala on es troba
instal·lada.

Jordi Maluquer de Motes
Departament d’Economia i d’Història Econòmica

Novetats dels
projectes europeus

FASTDOC (Fast Document Ordering
and Document Delivery) 

Durant el període de febrer a maig de 1995,
la Unitat de Teledocumentació de la
Biblioteca de Ciències de la UAB ha realitzat

la primera fase de proves de funcionament del sistema
FASTDOC. Aquestes proves han inclòs diferents tipus de
comandes per diferents vies, fetes de manera sistemàtica per tal
de validar la funcionalitat del sistema en la seva globalitat, i 
també la satisfacció de peticions reals d’usuaris finals. 
Els resultats han estat satisfactoris pel que fa a la rapidesa de la
comanda i a l’obtenció del document, ajustada perfectament als
objectius inicials del projecte: quatre minuts per rebre la primera
pàgina del document. Alguns problemes tècnics detectats s’han
resolt o bé es resoldran en la segona versió del programa. Les
qüestions de major transcendència per a la posada en marxa d’un
servei comercial d’aquest tipus fan referència a la llista de títols
disponibles, que convindria que fos molt àmplia, i al preu final
del document, en el qual incideix espectacularment la part que
cal pagar en concepte de drets d’autor. 

A partir del mes d’octubre, s’inicia la segona fase de proves,
que incorpora nous participants, entre els quals es troben la
Biblioteca de Física i Química de la UB, la Biblioteca de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona
de la UPC, el Centre de Documentació de l’Institut Químic
de Sarrià-URL, i la Biblioteca de Lletres i Química de la URV.

BORGES (Automated Information
Filtering and Profiling)

La primera fase del projecte BORGES s’ha
dut a terme amb el disseny del sistema,
tant des del punt de vista tècnic com des del
punt de vista del servei inclòs dins l’oferta

d’una biblioteca. La Unitat de Teledocumentació de la Biblioteca
de Lletres de la UAB i la Biblioteca de la Dublin City University
s’han encarregat d’analitzar els serveis electrònics Usenet News
i World-Wide Web com a fonts d’informació, d’escollir grups
d’usuaris i d’analitzar-ne els requeriments. 

DECOMATE (Delivery of Copyright
Materials to End-Users)

L’etapa inicial del projecte DECOMATE
s’ha dedicat intensament al disseny tècnic
del projecte i a les negociacions de llicències
amb els editors. Paral·lelament s’ha realitzat

un estudi de les diferents legislacions dels tres països implicats
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