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La mitjana global de totes les biblioteques és de 59,27 decibels,
2,5 decibels per sota de la mitjana aconseguida a la Biblioteca
de Ciències. Hi ha biblioteques menys sorolloses (Biblioteca de
Medicina, Biblioteca de la Facultat de Traducció i d’Interpretació,
Biblioteca Universitària de Sabadell, Biblioteca de Veterinària
i Biblioteca d’Humanitats) i biblioteques més sorolloses (Hemeroteca
General, sala de revistes de la Biblioteca d’Humanitats, Biblioteca
de Ciències Socials i Biblioteca de Ciències de la Informació).
En general, entre les 11 i les 13 h és quan es produeix més
soroll. Aquest baixa fins a les 18 h, quan hi torna a haver un
augment considerable de la mitjana.
Val a dir que els mesuraments es van dur a terme en dates
diferents a cada biblioteca, que podien coincidir en èpoques
més o menys crítiques al llarg d’un curs acadèmic. Així, podem
veure que els mesuraments de la Biblioteca de Ciències Socials,
per exemple, es van dur a terme la setmana abans dels exàmens,
i la mitjana obtinguda no es pot extrapolar a la resta de l’any.
Si comparem els resultats obtinguts amb els estàndards
recollits per diversos autors, ens adonem, tot i que no se supera
el nivell de la veu normal, que no arribem a l’estàndard de 30
decibels d’una sala de lectura.

El soroll a les biblioteques

Parla
per fer-los callar
Amb aquest eslògan, els components del Grup de Millora
«Reducció del soroll a la Biblioteca de Ciències» engegaven
una campanya l’octubre de 1996. Gràcies a aquesta campanya
i malgrat no poder incidir en les causes estructurals que
provocaven soroll (fotocopiadora a l’interior de la biblioteca,
poc aïllament de la sala de lectura, passadís i banc exteriors...),
es va aconseguir reduir en set decibels la mitjana de soroll de
la Biblioteca.
Arran d’aquests resultats, el Servei de Biblioteques va
proposar de fer mesuraments del soroll a la resta de biblioteques
per poder comparar els resultats i estudiar la necessitat de fer
campanyes similars.

Mitjana de soroll
a les biblioteques de la UAB

Decibels
30
40
50
55-65
65-75
75-85
95-100

Ambient típic en
sales de lectura
aules docents
zones comunes docents
veu humana normal (conversa)
veu humana alta
veu humana molt alta
veu humana a crits

Poder evitar-ho no és feina només del personal de les
biblioteques, que comença a patir el complex «d’insecticida»,
sinó que cal que s’hi impliquin tots els usuaris exigint als seus
companys que callin quan parlen i utilitzant les sales d’estudi
dels centres i les sales de treball que tenen algunes biblioteques
per dur a terme treballs en grup.
Montserrat Mallorquí
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9h

69,16

56,44

61,79

63,86

56,76

68,36

69,87

63,38

65,68

51,24

69,62

11 h

69,86

61,34

61,25

64,59

59,97

68,56

70,19

68,96

66,92

56,10

71,97

13 h

69,57

59,98

60,76

64,98

60,65

67,22

72,33

68,64

66,52

55,51

71,80

15 h

69,09

58,73

63,56

57,04

59,40

69,75

69,03

69,32

51,74

51,14

68,76

18 h

69,69

58,76

64,58

59,88

60,17

70,09

69,26

67,34

52,36

53,62

69,53

20 h

67,92

51,31

62,91

48,01

54,09

64,68

69,38

67,57

55,30

52,65

65,98

Mitjana 67,46

54,58

62,47

48,90

57,10

67,22

68,68

64,93

50,81

53,37

66,17
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CDB’97:
catàleg col·lectiu
de biomedicina
a Internet
El catàleg col·lectiu de la Coordinadora de Documentació
Biomèdica, en la seva última versió, CDB’97, ja es pot consultar
a través d’Internet a l’adreça: http://www.doc6.es/cdb
Es tracta d’una eina molt útil per localitzar revistes del
camp de la biomedicina en l’àmbit de Catalunya, i fer possible
la seva consulta.
En aquest catàleg, hi participen més de vuitanta biblioteques
de centres relacionats amb les ciències de la salut (facultats de
medicina, escoles d’infermeria, hospitals, laboratoris, etc.),
situats a Catalunya. De la Universitat Autònoma de Barcelona,
hi participen tres biblioteques: Biblioteca de Medicina (amb
la informació dels fons de les seves cinc localitzacions: Bellaterra,
unitat docent de Sant Pau; Vall d’Hebron, Hospital del Mar
i Hospital Universitari Germans Trias i Pujol); Biblioteca de
Ciències i Biblioteca de Veterinària.
Aquest catàleg és fruit de l’esforç dels actuals socis de la
Coordinadora que, a través d’un conveni amb DOC6,
Consultors en Recursos d’Informació, ha fet possible la
construcció del catàleg perquè fos accessible per Internet. A més,
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hi ha previst que, abans de l’estiu de 1998, surti publicat el catàleg
imprès, que substituirà l’actual (publicat al novembre de 1994).
La pàgina web (a la seva part inferior) permet fer una
consulta simple (per títol, ISSN, i text lliure), una consulta
avançada (pels mateixos camps i per any d’inici i any final de
publicació, lloc d’edició i centre), i una consulta pels centres
que hi participen (amb les seves dades: adreça, telèfon,fax,
horaris, adreça electrònica si en tenen, etc.).
A més, si es disposa d’un navegador Netscape Communicator
v.4.0 o Explorer v.4.0 o superiors (per a Windows 3.1), o
Netscape v.3.0 o Explorer v.3 (per a Windows 95), per a cada
camp de consulta es pot fullejar l’índex de termes –a través d’uns
botons word wheel– i seleccionar-los per fer-ne la cerca.
Irma Martorell
Biblioteca de Medicina

