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Biblioteca Informacions

El Servei d’Informació
Electrònica
La nova societat de la informació ens empeny, sense treva, a la utilització
de les noves tecnologies per obtenir d’una manera molt ràpida la informació
documental que necessitem. Cada vegada més, tenim a la nostra disposició
aparells potents que permeten la consulta informatitzada de multitud de
revistes electròniques, bases de dades... sigui a través d’un disquet, un CDROM o Internet, a través d’una interrogació senzilla, sense haver de
conèixer llenguatges especialitzats i amb moltes possibilitats de cercar de
diferents maneres i, moltes vegades, sense haver de moure’ns de la cadira.
La Biblioteca de la plaça Cívica, compromesa amb aquesta societat
cada vegada més digitalitzada, inaugura un nou servei, el Servei
d’Informació Electrònica, ubicat a la planta 2 de l’edifici. Aquest servei
està dotat amb la tecnologia més avançada per a la consulta del fons i
pretén reunir en aquesta planta la consulta de tot el material documental de la Biblioteca en format altre que paper, a excepció de les
microformes, que es consulten a l’Hemeroteca General.
La sala de consulta està equipada amb vint PC. Des d’aquests
ordinadors es pot consultar la totalitat del fons de la Biblioteca en
format digital, ja que es preveu l’accés a la xarxa de CD-ROM locals,
al servidor de vídeo i àudio digital i la consulta dels DVD i CD. A la
xarxa de CD-ROM UAB, també s’hi accedeix des d’aquesta planta.
En canvi, la consulta del Catàleg de la UAB, l’Hemeroteca Electrònica,
les bases de dades cientificotècniques i les revistes digitals del Servei de
Biblioteques, la Biblioteca Digital de Catalunya i l’accés a la Internet es
pot fer tant des d’aquests ordinadors com des d’altres ubicats en altres
plantes de l’edifici.
L’objectiu primordial d’aquest servei és assessorar i atendre els usuaris
en les seves cerques en la localització i recuperació de la informació
digital i en les seves consultes sobre la Biblioteca i les seves seccions i serveis.
D’entre les tasques que coordina i porta a terme cal destacar totes
aquelles que es deriven de la formació d’usuaris, la informació documental
i la difusió i dinamització de tota la Biblioteca.
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L’oferta de formació d’usuaris es concreta en l’organització de cursos
d’iniciació al coneixement de les seccions i serveis que ofereix la Biblioteca,
a principis de curs. Més endavant, els cursos es pretén que siguin més
especialitzats, orientats a matèries o a tipus d’usuaris en concret. També
està previst que es puguin demanar cursets a la carta.
Els continguts més destacables impartits en aquests cursets queden
recollits en les diferents guies que elabora el servei, consultables en paper
i en format electrònic, ambdues accessibles des de la pàgina web de la
Biblioteca.
El personal d’aquest servei crea i manté viva i actualitzada la pàgina
web de la Biblioteca amb un doble objectiu: d’una banda, proporcionar
informació general sobre les seccions i els serveis de la Biblioteca i, de
l’altra, proporcionar informacions amb valor afegit, entre les quals hi ha
l’accés a la consulta al catàleg de la UAB, revistes electròniques, bases
de dades i altres recursos Internet especialitzats en el camp de la
comunicació i la premsa. D’aquesta manera, es contribueix a la consolidació
del concepte de biblioteca i hemeroteca electrònica.
L’atenció individualitzada no hi falta. El personal de la secció atén
les consultes i peticions d’informació documental especialitzada, com també
els dubtes i problemes que es derivin de l’ús i maneig dels diferents punts
de consulta informatitzats.
L’organització d’exposicions, les informacions que proporcionen els
punts d’informació de les plantes zero i quatre, i les guies i fullets tenen
l’objectiu de dinamitzar el fons i els serveis de la Biblioteca.
Podeu accedir al servei dirigint-vos personalment al taulell de la
planta 2 en l’horari d’obertura de la Biblioteca, o també telefònicament
o a través del correu electrònic. Quan la Biblioteca no disposa en el seu
fons de la informació que necessiten determinats usuaris, se’ls orienta
sobre on poden continuar la cerca.
Es preveu que aquest servei amb el pas del temps vagi cobrant
importància i que, de mica en mica, contribueixi a portar els fons i els
serveis de la Biblioteca als despatxos i a les llars dels nostres usuaris.

Carme Besson

El Cedoc
El Cedoc és un fons de documentació política contemporània, especialitzat
en la recollida, classificació i conservació dels materials (llibres, fullets,
papers solts, cartells, vídeos, cassets...) produïts pels diferents agents
polítics i socials a l’Estat espanyol.
Va iniciar les seves tasques a partir de 1973, recollint les publicacions
periòdiques clandestines que no podien ser de consulta lliure a les
biblioteques de la UAB. També aleshores ens vam iniciar en la
documentació sobre els mitjans de comunicació afavorits per la ubicació
dins la Facultat de Ciències de la Comunicació. Per això, el Centre es
va anomenar Centre Documental de la Comunicació (Cedoc). Avui, la
sigla és el recordatori d’aquells inicis.
La transició i l’arribada de la democràcia, amb l’esclat de les activitats
dels partits polítics, els sindicats, les plataformes, les associacions..., va
decidir-nos a conservar els materials que produeixen, i que sovint tenen
una vida molt efímera, per tal que puguin ser consultats en el futur. Al
mateix temps, fem un esforç per recuperar els testimonis de les activitats
polítiques del franquisme i de l’antifranquisme com a antecedents de la
transició i la democràcia. Són moltes les persones que ens han lliurat
documentació d’aleshores. El llegat d’Albert Viladot sobre política, el
de Josep Porter Moix sobre la nova cançó, o el de la Crida destaquen
pel seu volum i interès.
Els fons tenen un límit cronològic: la fi de la guerra civil. També hi
ha criteris de preferència geogràfica: Catalunya, nacionalitats històriques,
agents actuant en tot l’Estat espanyol...; i de representativitat, valorada
per la participació en les institucions, especialment les parlamentàries.
El Cedoc manté uns estrets lligams amb els agents polítics. Els responsables de la producció dels seus materials són amics nostres des de
fa molt temps. El professor Joan B. Culla és un assistent habitual als

congressos de les forces polítiques catalanes. Rebem regularment centenars
de publicacions perquè estem inclosos en les seves llistes de correu. A
més, també intercanviem materials amb més d’una trentena de biblioteques
i centres de tot l’Estat, amb interessos semblants als nostres.
Avui, el Cedoc té uns 15.000 llibres i fullets, manté les col·leccions
molt completes de prop de 8.000 revistes, hi ha més de 10.000 cartells,
400 hores de gravacions de vídeo d’actes polítics, campanyes electorals,
espots o entrevistes. Destaca també un completíssim arxiu de materials
de totes les eleccions: referèndums, eleccions europees, generals,
autonòmiques o locals.
El Cedoc ha organitzat diverses trobades sobre temes relacionats
amb la nostra temàtica. Igualment, hem editat durant molts anys el Recull
de documents sobre les polítiques de la comunicació a Espanya; també
catàlegs especialitzats, com el del professor Emili Gasch sobre les
publicacions del PSUC, o els de propera aparició sobre les dels grups
trotskistes espanyols, o les d’Unió Democràtica de Catalunya, o les del
PSC (PSC-PSOE).
Un consell acadèmic, format per representants dels departaments de
Periodisme, Comunicació Audiovisual, Història Contemporània i
Ciència Política, orienta les activitats, i el professor Armand Balsebre és
el coordinador nomenat per la Junta de Facultat de Ciències de la
Comunicació. Si en els primers anys eren els alumnes de Periodisme i
Publicitat els que utilitzaven més el Cedoc, ara els assidus són els de Ciències
Polítiques i de Sociologia. El Cedoc, però, és a la disposició de tota la
comunitat universitària i obert a tota la societat.
Eugeni Giral

