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Monogràfic 
Ciències Socials
La Biblioteca Digital

A partir dels desenvolupaments duts a terme en el transcurs del projecte europeu
DECOMATE, la Universitat Autònoma de Barcelona ha posat en funcionament
la infraestructura necessària per fer realitat la Biblioteca Digital. Actualment ja és
possible que els membres de la Universitat –professors, estudiants i personal
d’administració i serveis– accedeixin a 228 revistes científiques des del seu lloc de
treball, d’investigació o des de casa.

El darrer pas ha estat el tancament d’un contracte que preveu el proveïment en
format electrònic de 210 títols de totes les àrees científiques des de 1997 fins a 1999,
amb un dels grups editors científics més importants, Elsevier Science. També es
continuen rebent alguns títols de Kluwer Academic Publishers i revistes publicades
per la mateixa UAB a partir de 1996.

L’accés es fa a través d’una connexió a Internet usant el navegador Netscape i el
visualitzador gratuït Acrobat Reader. L’adreça és http://decomate.uab.es. Cal
identificar-se com a membre de la Universitat. L’ús inclou la cerca en els registres
bibliogràfics i en els resums dels articles, la visualització en pantalla de l’article desitjat
i la impressió per a ús personal.

A continuació es detalla la llista de títols disponibles per grans àrees científiques.
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IBLIOTECB A In ormacions
Ciències experimentals i tecnologies
Advances in Water Resources 1997
Analytica Chimica Acta 1997
Annals of the IRCP 1997
Applied Catalysis B: Environmental 1997
Artificial Intelligence 1997
Astroparticle Physics 1997
Automatica 1997
Biochemical Education 1997
Biochemical Pharmacology 1997
Biosensors and Bioelectronics 1997
Calphad 1997
Chemical Engineering Science 1997
Chemical Physics 1997
Chemical Physics Letters 1997
Compositio Mathematica 1996
Computer-Aided Design 1997
Computers and Chemical Engineering 1997
Computers and Geosciences 1997
Computers and Security 1997
Corrosion Science 1997
Current Advances in Plant Science 1997
Designs, Codes and Cryptography 1996
Developmental Brain Research 1997
Discrete Mathematics 1997
Ecological Engineering 1997
Environmental Pollution 1997
Enzyme and Microbial Technology 1997
Gene 1997
Geoderma 1997
III-Vs Review 1997
Image and Vision Computing 1997
Information Processing Letters 1997
Inorganica Chimica Acta 1997
International Journal of Biochemistry and Cell Biology 1997
Journal of Contaminant Hydrology 1997
Journal of Environmental Radioactivity 1997
Journal of Hydrology 1997
Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 1997
Journal of Process Control 1997
Journal of Pure and Applied Algebra 1997
Journal of South American Earth Sciences 1997
Journal of Structural Geology 1997
Microprocessors and Microsystems 1997
Molecular Brain Research 1997
Mutation Research 1997
Mutation Research-Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 1997
Neurochemistry International 1997
Nuclear Physics A 1997
Nuclear Physics B 1997
Nuclear Physics B (Proceeding Supplements) 1997

Relació de títols que es poden
trobar a la Biblioteca Digital
http://decomate.uab.es

http://decomate.uab.es
http://www.bib.uab.es/bib-inf/bib-inf.htm
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Palaeogeography, Palaeoclimatology and Palaeoecology 1997
Parallel Computing 1997
Physica A 1997
Physics Letters B 1997
Physics Reports 1997
Polyhedron 1997
Process Biochemistry 1997
Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 1997
Quaternary Science Reviews 1997
Radiation Measurements 1997
Review of Palaeobotany and Palynology 1997
Sedimentary Geology 1997
Sensors and Actuators B-Chemical 1997
Soil Biology and Biochemistry 1997
Soil Technology 1997
Solid State Electronics 1997
Studies in History and Philosophy of Science A & B 1997
Talanta 1997
Tectonophysics 1997
Tetrahedron 1997
Tetrahedron Asymmetry 1997
Tetrahedron Letters 1997
Topology 1997
Trends in Biochemical Sciences Including Compendium 1997
Trends in Biotechnology Including Compendium 1997
Trends in Ecology and Evolution Including Compendium 1997
Vibrational Spectroscopy 1997

Ciències humanes
Accident Analysis and Prevention 1997
Alcohol 1997
Annals of Tourism Research 1997
Applied Geography 1997
Behaviour Research and Therapy 1997
Behavioural Brain Research 1997
Biological Psychology 1997
Brain Research Reviews 1997
Child Abuse and Neglect 1997
Cities 1997
Cognition 1997
Computers and Education 1997
Current Advances in Neuroscience 1997
Drug and Alcohol Dependence 1997
Economics of Education Review 1997
Electroencephalography and clinical neurophysiology/Evoked
Potentials 1997
Geoforum 1997
Global Environmental Change 1997
Higher Education Policy 1997
International Journal of Educational Research 1997
Journal of Affective Disorders 1997
Journal of Anxiety Disorders 1997
Journal of Logic, Language and Information 1996
Journal of Psychosomatic Research 1997
Journal of Rural Studies 1997
Journal of Safety Research 1997
Journal of Transport Geography 1997
Language and Communication 1997
Learning and Instruction 1997
Library Acquisitions: Practice and Theory 1997
Lingua 1997
Machine Translation 1996
Minds and Machine 1996
Neuroscience and Biobehavioral Reviews 1997
New Ideas in Psychology 1997
Ocean and Coastal Management 1997
Personality and Individual Differences 1997
Pharmacology Biochemistry and Behavior 1997
Physiology and Behavior 1997
Poetics 1997
Political Geography 1997
Progress in Neurobiology 1997
Progress in Planning 1997
Psychoneuroendocrinology 1997
Social Science and Medicine 1997
Speech Communication 1997
Women’s Studies International Forum 1997

Ciències de la salut
Animal Feed Science and Technology 1997
Animal Reproduction Science 1997
Antimicrobics and Infectious Disease Newsletter 1997
Applied Animal Behaviour Science 1997
Archives de Pédiatrie 1997
Bba-Biomembranes 1997
Bba-Gene Structure and Expression 1997
Bba-General Subjects 1997
Bba-Lipids and Lipid Metabolism 1997
Bba-Molecular Cell Research 1997
Bba-Protein Structure and Molecular Enzymology 1997
Cancer Genetics and Cytogenetics 1997
Environmental Toxicology and Pharmacology 1997
European Journal of Pharmacology 1997
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Food Control 1997
Immunology Today. Including Compendium 1997
International Journal for Parasitology 1997
Journal of Molecular Graphics 1997
Livestock Production Science 1997
Meat Science 1997
Neuroscience Letters 1997
Parasitology Today. Including Compendium 1997
Preventive Veterinary Medicine 1997
Regulatory Peptides 1997
Small Ruminant Research 1997
Theriogenology 1997
Trends in Cell Biology. Including Compendium 1997
Trends in Genetics. Including Compendium 1997
Trends in Neurosciences. Including Compendium 1997
Veterinary Microbiology 1997
Veterinary Parasitology 1997

Ciències socials
Accounting, Organizations and Society 1997
Agricultural Economics 1995
Anàlisi 1996
Artificial Intelligence and Law 1996
Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 1997
Computational Economics 1996
Ecological Economics1995
Economic Design1997
Economics Letters 1995
Electoral Studies 1997
Energy Economics 1997
Energy Policy 1997
English for Specific Purposes 1997
Environmental and Resource Economics 1996
Environmental Impact Assessment Review 1997
European Economic Review 1995
European Journal of Operational Research 1997
European Journal of Political Economy 1997
European Management Journal 1997
Evaluation and Program Planning 1997
Food Policy 1995
Futures 1997
Industrial Marketing Management 1995
Information Economics and Policy 1997
Information Processing and Management 1997
International Journal of Industrial Organization 1997
International Journal of Information Management 1997
International Journal of Production Economics 1997
International Journal of Research in Marketing 1997
International Review of Law and Economics 1995
Journal of Accounting and Economics 1995
Journal of Accounting and Public Policy 1997
Journal of Banking and Finance 1997
Journal of Business Ethics 1996
Journal of Business Venturing 1997
Journal of Corporate Finance 1997
Journal of Cultural Economics 1996
Journal of Development Economics 1995
Journal of Econometrics 1995
Journal of Economic Behavior and Organization 1997
Journal of Economic Dynamics and Control 1995
Journal of Empirical Finance 1997
Journal of Financial Economics 1995
Journal of Health Economics 1997
Journal of International Economics 1995
Journal of International Money and Finance 1997
Journal of Mathematical Economics 1995
Journal of Monetary Economics 1997
Journal of Policy Modeling 1997
Journal of Pragmatics 1997
Journal of Productivity Analysis 1996
Journal of Public Economics 1997
Journal of Regulatory Economics 1996
Journal of Risk and Uncertainty 1996
Landscape and Urban Planning 1997
Location Science 1997
Long Range Planning 1995
Mathematical Programming 1997
Mathematical Social Sciences 1997
Omega 1995
Operations Research Letters 1997
Public Choice 1996
Regional Science and Urban Economics 1995
Research Policy 1997
Review of Industrial Organization 1996
Small Business Economics 1996
Technological Forecasting/Social Change 1997
Technovation 1997
Telecommunications Policy 1997
Theory and Decision 1996
Tourism Management 1997
Transport Policy 1997
World Development 1997

Núria Gallart
gallart@cc.uab.es



Consulta al catàleg 
de les biblioteques 
via Web
L’accés al catàleg de les biblioteques de la UAB s’ha renovat.
L’adreca http://www.babel.uab.es ofereix, des del principi
de febrer, una nova interfície basada en Web. L’adreça de
sempre, via Telnet (babel.uab.es), continua existint, però bona
part de les noves consultes ja es fan via Web, accessible amb
un explorador (browser) que tingui suport per taules, com
Netscape Navigator (versió 1.1 o superior), Microsoft Internet
Explorer (2.0 o superior) o NCSA Mosaic (2.0 o superior).

Les cerques es poden fer per qualsevol dels punts d’accés
tradicionals (autor, títol, matèria, topogràfic, geogràfic de
revistes, paraula clau o combinació booleana de termes). Els
avantatges del nou sistema són que la interfície és l’habitual
en el Web, de manera que no cal conèixer les comandes de
VTLS, a més que es pot utilitzar el ratolí i guardar els resultats
d’una cerca amb les eines del mateix navegador. D’altra banda,
la informació bibliogràfica conté tots els punts d’accés com a
enllaços hipertextuals, de manera que és molt més fàcil trobar
obres relacionades (obres amb la mateixa matèria, autors,
topogràfics, o de la mateixa col·lecció). Finalment, dóna
accessibilitat a qui no tingui un client Telnet en el seu ordinador.

La consulta es fa sobre la mateixa base de dades del catàleg.
Això vol dir que la informació de préstec, recepció de revistes,
etcètera, també és accessible, a temps real. Les revistes que es
reben en format electrònic a la UAB també hi són descrites;
en aquest cas, el topogràfic és l’URL corresponent:
http://decomate.uab.es i els articles es poden obtenir en
format PDF des del propi ordinador.

En la versió actual hi ha algunes limitacions respecte a la
consulta Telnet: no es poden fer cerques booleanes amb més
d’un operador, i les referències de «vegeu a més» no hi apareixen.
D’altra banda, el format de presentació del fons de revistes no
és gaire satisfactori quan és complex. Esperem que aquestes
limitacions desapareguin en properes versions. En tot cas, hi
ha millores immediates, com la presentació multilingüe, o
que un usuari pugui, mitjançant una contrasenya, consultar
la caducitat dels llibres que té en préstec i la disponibilitat de
les obres reservades.

L’aplicació ha estat desenvolupada per la mateixa empresa
responsable de l’aplicació de gestió de biblioteques, VTLS, amb
modificacions del Servei de Biblioteques i el Servei de
Desenvolupaments de Gestió.

Ferran Jorba
Algunes xifres d’utilització 
Amb el nou programa és possible conèixer amb més detall que no

pas fins ara quin és el perfil dels usuaris que es connecten per consultar

el catàleg. Les xifres que presentem a continuació, doncs, no

inclouen les efectuades des dels ordinadors de les sales de lectura

de les biblioteques, i només compten consultes efectuades que afecten

transaccions contra la base de dades (no hi comptem, doncs, les

visites que no han arribat a efectuar cerques).

Durant els dos primers mesos, s’han realitzat 44.428 cerques al

catàleg (20.724 al febrer i 23.704 al març), de manera que, malgrat

les vacances de Setmana Santa, hi ha hagut un increment d’un 12%.

Pel que fa a l’origen de les consultes, que presentem a continuació

en percentatges, hi eliminem les adreces d’origen no identificat o

poc fiable (les numèriques i els dominis .arpa, .net i .org), que

sumen un 15%.

Dels dominis identificats, un 41% de les peticions s’han

realitzat des de la mateixa UAB, seguides d’un proveïdor comercial

d’Internet (RedesTB, un 3%), tres institucions educatives (Xarxa

de Telemàtica Educativa de Catalunya, UB i UOC, cadascuna d’elles

amb més d’un 2%), la Generalitat de Catalunya, la UPC, Servicom,

la Universitat de Girona, la Pompeu Fabra, la de Sevilla i la de

València, i després, amb percentatges menors de l’1%, diferents

proveïdors d’Internet espanyols, i la Universitat Jaume I, la de

Salamanca, la d’Alacant, etc., fins a un total de 305.

Per països, podem veure que les cerques majoritàries són del

domini .es (Espanya), amb més d’un 93%. Com a mínim s’han

efectuat, però, 2.553 consultes des d’altres països; en primer lloc,

des dels Estats Units (un 2,3% sobre el total), i després segueixen,

amb percentatges menors de l’1%, i per aquest ordre, Alemanya,

Itàlia, França, Brasil, Regne Unit, Suècia, Holanda, Hongria,

Portugal, etc., fins a un total de 34.

El criteri de selecció majoritari és el d’autor, amb un 40%; per

títol ha estat un 28%; un 14% per matèria; un 12% per combinació

booleana de termes; i un 6% per paraula clau senzilla.

http://www.babel.uab.es
http://www.babel.uab.es


6 Biblioteca Informacions

Ciències Socialsn
La Biblioteca 
de Ciències Socials 
en xifres. 1996
Locals
Any de creació: 1988
Nombre de seients: 1.057
Metres quadrats locals: 6.369
Metres lineals de prestatgeries de lliure accés: 4.918
Metres lineals de prestatgeries de dipòsit: 4.710

Fons
Llibres: 155.355
Col·leccions de publicacions periòdiques: 5.723

La comissió d’usuaris
de la Biblioteca 
La comissió d’usuaris de la Biblioteca de Ciències Socials està
formada, tal com estableix l’article 23 del Reglament del Servei
de Biblioteques, per:

• El degà o director de cada centre vinculat a la biblioteca –o
el vicedegà o el subdirector en qui delega, o un professor–
elegit pels seus òrgans de govern.

• El director o responsable o un professor elegit pels seus
òrgans de govern de cada departament, institut, centre
especial de recerca, o centre d’estudis, vinculat a la
biblioteca.

• El cap de la biblioteca.
• L’administrador de centre.
• Dos bibliotecaris escollits entre el personal bibliotecari de la

biblioteca.
• Un estudiant per a cada un dels centres vinculats, membre

de la Junta del Centre o del Claustre del Centre.
• Un representant dels serveis tècnics generals de suport a la

docència o a la recerca dels serveis cientificotècnics relacionats
amb l’àrea de la biblioteca.

• Una representació dels professors elegida per la Junta del Centre
que, fent docència en aquest centre, forma part de departaments
que no estiguin vinculats a la biblioteca.
La comissió és presidida per un coordinador. Els degans de
les tres facultats vinculades a la Biblioteca de Ciències Socials
han decidit que el coordinador sigui escollit de forma rotatòria.
L’any 1997 és el senyor Vicent Alcántara, que pertany a la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials.

Telèfons de contacte 
(Biblioteca de Ciències Socials)

Referència i Informació Bibl. 581 18 19

Cap de la Biblioteca 581 18 18

Adquisicions 581 10 64

Publicacions periòdiques 581 15 70

Catalogació 581 11 35

Estadística 581 20 61

Biblioteca Carandell 581 18 17

Préstec planta 0 581 18 01

Préstec planta –2 581 15 17

Consergeria 581 14 80

http://www.bib.uab.es/socials/socials.htm
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La nova Biblioteca
de Ciències Socials
Amb la inauguració de l’ampliació de la Biblioteca de Ciències
Socials, de fet, s’ha acabat un projecte que havia començat
amb la integració de les biblioteques que ja existien de Dret
i Ciències Econòmiques i Empresarials, i amb la incorporació
al projecte de l’acabada de crear Facultat de Ciències Polítiques
i de Sociologia. Des d’aquell primer moment, es van tenir clares
dues idees: que la primera fase d’ampliació quedaria ràpidament
desbordada, perquè teníem la convicció que l’oferta d’un
bon servei en faria créixer de manera immediata la demanda,
i que, en conseqüència, tard o d’hora, caldria ocupar també
el bar d’Econòmiques, fins a convertir la totalitat d’aquesta
torre central del campus en un complet servei bibliotecari als
estudis de ciències socials. Tot va bé si acaba bé, i no és fins
ara que hem pogut celebrar l’encert d’aquella integració
difícil.

Però la raó de ser de l’ampliació, i tal com es va projectar i
s’ha realitzat, no es limitava a aconseguir un mer creixement
físic, sinó que implicava també una racionalització dels usos
dels serveis a través d’una especialització dels espais. El projecte
que es va elaborar no va ser el somni d’una nit d’estiu, sinó el
resultat de l’experiència i el debat. Així, d’una banda, a més
dels nous quatre-cents punts de lectura, l’ampliació ha permès
oferir al conjunt de la Universitat una zona de qualitat oberta
les vint-i-quatre hores del dia, tots els dies de l’any. Segonament,
s’ha aconseguit crear un nou espai reservat per al treball del
professorat i d’altres investigadors, que no va ser possible
tenir-lo abans de la nit de Reis,
però que estarà disponible a partir
de Pasqua. En tercer lloc, els deu
anys transcorreguts des de la
fusió inicial de les biblioteques
havien comportat canvis trans-
cendentals en l’organització del
treball bibliotecari. I l’actual
ampliació ha pogut atendre,
mesura per mesura, cadascuna
d’aquestes noves necessitats, tal
com corresponia a una universitat
de primera línia com és la nostra.
Des del pas de la catalogació en
fitxes fins al catàleg informatitzat
i amb accés als catàlegs de totes
les universitats catalanes, passant
pel nou servei de revistes en
format electrònic i accés en línia
–Decomate–, les consultes a bases
de dades en format CD-ROM i,
encara, la incorporació a la xarxa Internet, tota la tempesta
d’innovacions, exigia una ampliació que no es limités a posar
taules i cadires tancades dins d’una sala, sinó que obrís la
biblioteca a l’exterior virtual en tota l’amplitud possible, i
així s’ha fet. Des d’ara, a les lleixes de la nostra biblioteca
potser no hi trobareu Hamlet, però res no us impedirà llegir-
lo a la pantalla de l’ordinador. Finalment, l’ampliació també
ha considerat la millora de la qualitat de les condicions de treball,
que anaven des d’aconseguir un clima de silenci respectuós,
fins a incrementar el nombre de títols a la sala, revisar i
actualitzar l’adequació dels fons a les necessitats docents, fer
accessible el fons de reserva, millorar el servei de fotocòpies,
etcètera. En definitiva, ningú no podrà dir que s’ha fet molt
soroll per a no res.

Potser el més sorprenent de tot, allò que era difícil de creure,
és que tot aquest procés es pogués dur a terme en tan poc temps,
cosa que ha estat possible gràcies a una magnífica col·laboració
de totes les parts implicades i que ha evitat de fer-nos caure en
la comèdia dels errors: hem comptat, sense reserves, amb el rigor
dels gestors, la implicació dels docents, la crítica dels estudiants
i la dedicació del personal bibliotecari. I, malgrat les dificultats
lògiques de tota arrencada, el cert és que, a quatre mesos de
l’obertura i esperant de posar en marxa els darrers detalls, es
pot dir que el grau de satisfacció és general i que la comissió
d’usuaris ha aconseguit l’objectiu d’ajustar les possibilitats
materials a les necessitats de tothom, per fer una transformació
al vostre gust.

Salvador Cardús i Ros

Excoordinador de la Biblioteca de Ciències Socials



8 Biblioteca Informacions
Ampliació de 
la Biblioteca 
de Ciències Socials
El dia 2 de desembre de 1996, s’inauguraren uns nous espais de
1.800 m2, destinats bàsicament a la nova Sala de Lectura per als
estudiants de Ciències Socials. Situats a la zona central del campus,
amb un fàcil i còmode accés i amb vistes des de l’interior a la zona
enjardinada, destaquen per la seva lluminositat i disseny atractiu.

L’autor
El projecte de remodelació ha estat efectuat per l’arquitecte
Joaquim Bover, de KGB Arquitectura-Urbanisme-Disseny,
autor també de l’actual Biblioteca de Traducció i d’Interpretació
i d’altres projectes per a la UAB.

El programa
L’objectiu era transformar els espais destinats al Bar
d’Econòmiques, de 1.400 m2 a la planta baixa (planta –2), i els
destinats a cuina, de 400 m2 a la planta soterrani (planta –3),
en una important Sala de Lectura, de 400 noves places, amb
una zona limitada de prestatgeries, i dotar-la dels serveis
necessaris per a un ús relativament autònom. Com a ús secundari,
es pensa destinar els nous espais per a Sala d’Estudis oberta les
vint-i-quatre hores del dia tots els dies de l’any.

A la planta baixa (planta –2), per tant, s’hi troba:

• El taulell de préstec, amb l’equipament corresponent, situat
al costat de l’accés.

• La zona de consulta dels catàlegs informatitzats
• La Sala de Lectura general
• La zona de prestatgeries
• La zona de cabines per a l’estudi individual i per a dues persones
• Diverses sales per a l’estudi en grup

A la planta soterrani (planta –3) hi ha:

• La Sala de Lectura general
• El local de fotocòpies d’autoservei
• Els lavabos
• El local per a les comunicacions informàtiques
• El local per a la maquinària de climatització

Comentaris a la proposta arquitectònica

La relació entre les dues plantes s’ha resolt amb la creació d’un pati
de comunicació de 50 m2,on se situa l’escala i els conductes de
climatització. Aquesta àmplia zona de relació crea un ambient
favorable a la planta inferior i n’amplia la seva visió. També destaca
l’encertat disseny de la zona d’entrada, on se situen els ordinadors
per a consultes, l’escala d’accés al pis superior i el taulell de préstec,
i l’èxit de les sales d’estudi per a grups. Els acabats, amb revestiments
de fusta als murs, fals sostre fonoabsorbent i un alegre color a
l’estructura de formigó, junt amb taules i cadires de color de
fusta natural, donen al conjunt un aspecte alegre, modern i juvenil.

Les instal·lacions
El projecte, realitzat per l’enginyeria CAST i, concretament, pels
enginyers Rocafiguera i Salas, i coordinat per l’Àrea d’Arquitectura
i d’Urbanisme, preveu una climatització «tot aire», és a dir,
distribuir aire calent o aire fred a tots els locals. El flux d’aire és
de 30.000 m3/hora. Se’n recircula un 80%. El 20% restant
s’incorpora de l’exterior. L’aire és impulsat per un climatitzador
per a la planta baixa, i per un altre d’independent per a la planta
soterrani. La producció de calor prové de la nova sala de calderes
construïda a la Facultat de Dret (zona B2 senars), de tres calderes
modulars d’alt rendiment (95%), controlades per ordinador des
de Manteniment central. El conjunt assegura un important estalvi
energètic. La producció de fred es realitza per un grup productor
de fred situat a la planta soterrani. Tota la instal·lació és controlada
per ordinador des dels mateixos locals, amb repetició a Manteniment
central.

L’enllumenat és amb pantalles de dos fluorescents, de 58 watts
cadascun, encastades al fals sostre amb plaques reflectants cromades,
que reflecteixen un 40% de les radiacions lumíniques, la qual cosa
permet un important estalvi energètic. El nivell d’enllumenat és
de 500 lux a la Sala de Lectura, d’acord amb la normativa.

La planta baixa disposa de sis portes d’emergència, i la planta
soterrani, de dues. Totes estan connectades a la central d’incendis,
com també els detectors de fums, situats cada 50 m2, dels tipus
iònic i termovelocimètric. Dues mànegues antiincendis i diversos
extintors complementen la instal·lació antiincendis.

Els locals també disposen d’una alarma antiintrusió, a la
qual es connecta l’alarma antiincendis; totes dues donen senyal
in situ amb repetició al Centre de Control del Rectorat, la qual
cosa permet una comunicació i actuació ràpides.

La nova ampliació disposa de bastidor informàtic independent,
connectat per fibra òptica al Servei d’Informàtica, i cada punt
de lectura està preparat per disposar d’una línia informàtica pròpia
connectada a la xarxa de la UAB.

Josep Elias i Guilera 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 22 de desembre de 1996

Direcció i coordinació del conjunt de l’obra: Àrea d’Arquitectura i d’Urbanisme

• Josep Elias, cap de l’Àrea d’Arquitectura i d’Urbanisme
• Enric Font, cap d’Edificació i Manteniment
• Josep Boldú, cap de Projectes
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Planta 0  Escala 1:300
 Biblioteca
onòmica Carandell
nze anys que la Biblioteca de Ciències Socials de la
sitat Autònoma de Barcelona disposa d’un fons especial
 valor que du el nom de Biblioteca Econòmica Carandell.
transferida a la UAB, mitjançant un acord signat el 28
mbre de l’any 1979, per l’AITPA (Associació Industrial
del Procés Cotoner), que en detenia la propietat, i amb
l·laboració especial de l’antiga Caixa de Pensions per a
sa i d’Estalvis, “La Caixa”.
racta d’un fons bibliogràfic especialitzat en temes
omia i pensament econòmic, sociologia i dret del segle
XX, que el va constituir al llarg de molt de temps
mista Joan Carandell –pare dels escriptors Lluís i Josep
Carandell–, a qui l’havia adquirit l’AITPA el 1960.
t de l’esforç pacient de molt anys i feta, per tant, de

es als llibreters de vell en funció de les oportunitats que
entaven, la Biblioteca Econòmica Carandell reuneix
 nombre d’exemplars magnífics al costat de sèries molt

sants però incompletes.
La col·lecció està formada per uns deu mil registres
inclouen llibres, fullets, publicacions oficials, sèries estadíst
i premsa especialitzada, com també algunes monografies i a
materials inèdits. Censos de població, anuaris estadístics, bala
de comerç exterior, memòries d’organismes públics i privats, 
d’hisenda, estudis monogràfics sobre recursos naturals, ca
tecnologia o educació, sobre sectors de la producció o s
temes de política monetària, fiscal, comercial o social i rev
econòmiques, principalment de Catalunya i de la resta de l’E
constitueixen el gruix del fons. L’arc temporal principalment c
va de mitjan segle XVIII fins a la Guerra Civil. Es tracta, sens d
d’un dels millors fons que es poden trobar, incloses les g
biblioteques públiques d’arreu, per a l’estudi de l’economi
societat espanyola en el període contemporani.

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

La consulta dels materials que formen la Biblioteca Econò
Carandell és oberta a tothom que tingui carnet de la Biblio
de Ciències Socials de la UAB, i a altres investigadors acred
però sotmesa a les restriccions pròpies d’un fons de rese
Actualment tots els materials que la integren estan catalo
i informatitzats en format VTLS, com la resta del patrim
bibliogràfic de la UAB. A més, els llibres de la secció d’Antiq
es poden trobar catalogats a la base de dades del Cat
Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya, el 
recull totes les monografies impreses existents a Catalu
des del segle XV fins a l’any 1900 (inclòs). La totalitat dels 
és consultable en línia.
Jordi Maluquer de Motes
Departament d’Economia i d’Història Econòmica

Amb la col·laboració de Jordi Albero
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Les adquisicions
bibliogràfiques
Dintre de les adquisicions bibliogràfiques a la Biblioteca de
Ciències Socials, i a qualsevol altra, s’ha de distingir entre el
que se sol·licita per donatiu o intercanvi i el que es compra. És
d’aquest darrer procés del que volem parlar.

A partir de les recomanacions i els suggeriments fets per
l’Oficina d’Organització i Control a l’«Estudio sobre el proceso
de compra de libros en las bibliotecas» (gener 1996), es va crear
un grup de treball dirigit pel Cap d’Economia i Finances, i
integrat per membres de Direcció de Biblioteques, Compra de
Llibres, Administració de Centre, Gestió Econòmica i Biblioteca
de Ciències Socials, per tal de millorar i simplificar totes les
accions necessàries per a les compres de fons bibliogràfics.
Aquestes millores inclouen l’agilitació de processos, la
descentralització de la compra de llibres estrangers i la implantació
de la base de dades Access com a programa informàtic per a
les compres.

L’agilitació de processos preveu reduir en un 75% el termini
de sortida de la comanda. Si fins ara aquest termini era de
quaranta dies perquè incloïa l’autorització dels responsables del
centre de cost, des d’aquest moment la comanda ja haurà
d’estar valorada i signada, per la qual cosa s’evitarà que hagi de
tornar al peticionari i podrà enviar-se en un termini de deu dies.
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Objectiu
La compra directa a l’estranger ja es fa a la Biblioteca de
Ciències, i està comprovat que els llibres arriben abans, ja que
s’estalvia tot el temps que dura el procés intern de passar per
Compra de Llibres.

Respecte a la implantació del programa Access, la nostra és
la primera biblioteca on s’està portant a terme, i això comporta
un període d’adaptacions i proves per tal de garantir un millor
servei del que es donava amb DBase, i l’experimentació per tal
que sigui exportable a la resta de les biblioteques.

La remodelació del procés també preveu la millora de les
relacions amb els peticionaris, tant en informacions puntuals
per correu electrònic com en la tramesa d’informes mensuals,
i una major fluïdesa en les comunicacions directes amb els
proveïdors.

La implantació d’aquest nou procés s’ha començat a portar
a terme durant el mes de març d’enguany, per la qual cosa encara
no podem avaluar-ne l’efectivitat. El que sí que podem dir és
que l’objectiu final de la millora és aconseguir globalment
una reducció del 50% aproximadament del temps que tarda
el material sol·licitat a estar a disposició del peticionari.

Ara bé, tot el que acabem d’explicar fa referència al que en
diríem la part executiva de les adquisicions, però hi ha la
vessant de presa de decisió del que s’ha de comprar. En aquest
aspecte, la responsabilitat és del professorat, atès que són els
departaments els que tenen assignats els pressupostos i, a més,
qui millor que els professors, que són els que saben quina
bibliografia és necessària per seguir la seva línia de recerca o quin
manual s’adiu millor al programa de l’assignatura que
imparteixen. Cal, però, considerar que hi ha temes sobre els
quals mai ningú no ha fet una recerca i, per tant, hi ha un buit
de bibliografia, o bé tenir en compte els usuaris potencials
d’un manual recomanat, la qual cosa determinarà el nombre
d’exemplars que es necessitaran.

Per tots aquests motius i per poder arrodonir la millora de
les adquisicions bibliogràfiques a la Biblioteca de Ciències
Socials, esperem poder disposar en el futur d’un gestor de la
col·lecció, és a dir, algú que conegui molt bé el fons i les seves
mancances, que estigui en estret contacte amb el professorat
per seguir les seves línies de recerca i, per tant,  saber quins són
els seus interessos, i, sobretot, que estigui informat de les
novetats, noves edicions, anuncis, etc. Tota aquesta informació,
traslladada convenientment als docents i investigadors, els
facilitarà la selecció i proposta d’adquisicions. A més, disposar
de les dades completes del que es vol comprar millorarà la
tasca d’adquisició i reduirà el temps de depuració de la comanda.

En resum, el que volem aconseguir és que la secció
d’adquisicions de la nostra biblioteca sigui veritablement útil
als nostres usuaris, i que es rendibilitzin al màxim els recursos
econòmics i humans de què disposem.

Carmen Farré
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1. Fons d’estadística
2. Despatx d’estadística
3. Sales de treball
4. Sertrac
5. Sala d’audiovisuals
6. Serveis

Planta –1  Escala 1:300
El servei de préstec
En la memòria anual que publica el Servei de Biblioteques es
detallen els volums de les principals tasques que acullen els serveis
de préstec de les Biblioteques de la UAB.

Visualitzem-ne el detall de les dades que han afectat la
Biblioteca de Ciències Socials en els darrers quatre anys:

Evolució quantitativa en milers 
de les dades de préstec dels darrers
quatre anys
Les dades són certament importants, malgrat que no aportem
dades comparatives d’altres centres, i, a més a més, evidencien
un creixement continuat. Les tasques que, tanmateix, acull el
servei de préstec són moltes més. Ultra les més pròpies, com
les reclamacions, el control de les sancions, l’entrada de dades
dels nous usuaris, informar sobre la normativa referida al
préstec i elaborar-ne els documents pertinents (pensem que fins
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fa ben pocs dies no es podia consultar el Web de les biblioteques
dins dels seus locals), el de proporcionar els materials que no
són a l’abast directe dels usuaris, el de controlar la situació dels
documents provisionalment perduts, etc.; el servei de préstec
de la Biblioteca de Ciències Socials ha configurat, i en certa
manera configura encara, com en la major part de biblioteques
del nostre àmbit, l’únic punt de contacte permanent entre els
diversos usuaris i la institució que representem. Totes les
consultes referides a «com» i «on» localitzar tant les referències
(OPAC, XARXA CD-ROM) com els documents físics es
produeixen encara majoritàriament dins d’aquest servei. Així
doncs, més que parlar d’un estricte servei de préstec, hauríem
de fer-ho en els termes de servei general d’atenció al públic, ja
que també actua com a font d’informació, referència i formació
dels usuaris, tot i les seves evidents limitacions –personal
menys qualificat, nombre insuficient de personal com a
conseqüència de la pressió exercida per les tasques més
mecàniques del préstec, control de les incidències, etc.

Amb l’aparició de la Unitat de Referència i d’Informació
Bibliogràfica de la Biblioteca de Ciències Socials, ara fa uns tres
anys, s’ha establert un punt d’inflexió que marca un canvi
radical en la mateixa concepció de la relació entre els usuaris
i els serveis que ha d’oferir una biblioteca universitària. No hi
ha dubte que, després dels usuaris, qui més s’havia de beneficiar
d’aquesta nova unitat havia de ser forçosament el servei de préstec.
La mutació, doncs, necessària del servei de préstec, en funció
de l’aparició d’aquesta nova unitat de servei, s’ha anat veient
també afavorida per la creixent robotització –pensem en la
possibilitat no gens remota d'utilitzar màquines d’autopréstec–
així com per la tangible digitalització de la nostra societat,
que afecta tots els serveis de la mateixa manera.

Josep Vicens
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La Sala de Revistes
La secció de revistes de la Biblioteca de Ciències Socials és el
lloc on es processen totes les publicacions periòdiques del
camp temàtic de dret, econòmiques, empresarials, polítiques
i sociologia que es reben a la Biblioteca, les quals són ubicades,
majoritàriament, a la Sala de Revistes, on són col·locades per
ordre alfabètic de títols a lliure accés.

Conté un total de 5.723* subscripcions, de les quals 3.240
són vives. D'aquestes subscripcions vives, 1.705 són adquirides
per subscripció de pagament; 1.358, per subscripció gratuïta;
i 177, per intercanvi de publicacions de la nostra universitat.

Dins de la Sala de Revistes, a més de l'ordenació alfabètica,
hi ha tres seccions diferents: la de Legislació i Jurisprudència,
la de Bibliografies i Directoris, i la de Revistes Setmanals i
Quinzenals.

Els fons més antics de les publicacions periòdiques estan
ubicats en una sala a part, amb armaris compactes i condicionada
per a la seva conservació, on hi podem trobar el Diario de
Sesiones de Cortes. Congreso, des del 1810, i el Diario de Sesiones
de Cortes. Senado, des del 1837, en volums enquadernats i
completada la col·lecció en microfilms. També hi ha la col·lecció
completa i posada al dia del Suprem Court Reporter, des del volum
1 de 1882, que recull la jurisprudència dels Estats Units
d'Amèrica que edita el West Publishing de Washington.

De l'Àrea d'Economia tenim un bon fons de publicacions
periòdiques completes i importants, com per exemple l'American
Economic Review, des del volum 1 de 1911, i la revista
Econometrica, des del volum 1 de 1933.

Entre altres publicacions antigues que guardem al compactes,
podem destacar la col·lecció completa de l’Archiv für
Sozialwissenchaft und Sozialpolitik, que és continuació de
l'Archiv für Soziale Gesetzgebung und Statistik, de l’any 1888
al 1933, on hi col·laboraven eminents pensadors alemanys.  

Les publicacions en microforma, les trobem a la Sala
d'Audiovisuals, on hi ha 128 títols de publicacions periòdiques,
la major part de les quals completen col·leccions de revistes de
subscripcions en paper. És aquí on guardem en microforma el
Boletín Oficial del Estado. Gaceta de Madrid, de l’any 1711 al
1806 i del 1903 al 1995, i periòdicament anem substituint el
BOE de paper per microforma, per a una millor conservació.

Per facilitar la recerca d'articles de revista (per matèries,
autors...) de les publicacions de l'àrea temàtica de socials,
disposem de diverses bases de dades en CD-ROM, algunes
disponibles a la xarxa de CD-ROM de la UAB, i altres al
Servei de Teledocumentació de la nostra biblioteca.

A través de DECOMATE, adreça: http://Decomate.uab.es,
rebem un nombre important de subscripcions de revistes en
edició electrònica (vegeu-ne l’article en aquest mateix número

* Aquesta xifra inclou publicacions periòdiques d'estadística.
de BIBLIOTECA INFORMACIONS). Es pot accedir a les revistes amb
text complet. Aquest servei és accessible per tota la comunitat
universitària de la UAB. També el poden consultar els visitants,
però sense el text complet, només amb el resum.

Les dades de les nostres publicacions, així com el control de
recepció de fons i les reclamacions, són processades a través del
programa VTLS a la base de dades BABEL; per tant, es poden
consultar des dels catàlegs de les biblioteques de la nostra
universitat, o bé via Internet a través de les adreces següents:

telnet://babel.uab.es
http://www.babel.uab.es

Rosa Pi 
Noves estadístiques 
en CD-ROM i en línia
El present article és una actualització de la informació apareguda
en el número 11 del novembre de 1995 en aquest mateix
butlletí. D’aleshores ençà, els títols disponibles a la Unitat
d’Estadístiques de la Biblioteca de Ciències Socials s’han
ampliat i, per tant, cal fer-ne una revisió.

Els discs compactes (CD-ROM)
d’estadístiques
El material estadístic en suport CD-ROM s’ha ampliat
sensiblement i aquestes són les novetats:

CD-ROM DUNS50000
Tot i que vam presentar aquest CD anteriorment, és important
comentar que la informació continguda per l’any 1996 i
posteriors és exportable, cosa que no era possible amb els
números corresponents als anys 1994 i 1995.

telnet://babel.uab.es
http://www.babel.uab.es
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Planta -2  Escala 1:300
Fomento
De forma similar a DUNS50000, el CD de Fomento presenta
la informació sobre dades bàsiques de les empreses espanyoles.
Es cobreixen 30.000 empreses i l’any de referència és 1995.

Les 3.500 primeres empreses

Inclou informació sobre les 3.500 primeres empreses espanyoles
amb informació sobre diferents ratios econòmiques i les seves
dades identificatives

OECD Statistical Compendium

Aquesta és la novetat més important en el camp dels CD
incorporats a la Unitat d’Estadístiques. El CD-ROM OECD
Statistical Compendium és una compilació que presenta la
selecció de les publicacions estadístiques més importants
de l’OCDE. Aquest cobreix tots els camps de treball de
l’OCDE.

És un treball de referència essencial per a tots aquells que han
de menester una visió macroeconòmica dels països membres de
l’OCDE (amb l’excepció de Mèxic). Les 200.000 sèries temporals
s’inicien el 1960 i cobreixen el màxim període de temps possible
amb una periodicitat mensual, trimestral o anual.

INE. Los municipios cerca

L’Institut Nacional d’Estadística ha publicat un CD que ens
ofereix les dades municipalitzades dels quatre censos que es
van realitzar entre els anys 1989 i 1991. Hi són compresos el
cens agrari, el cens de població, el cens d’habitatges i el cens
de locals.

En un entorn Windows, amb interfície gràfica, es podrà
esbrinar qualsevol informació demanada en aquests quatre
censos per qualsevol municipi espanyol. Les dades són recuperables
en diversos formats i fins i tot permet la realització de mapes.

Es revela, doncs, com una eina essencial en l’anàlisi territorial
de les variables cobertes en el CD.
Eleccions generals 3-M 1996

El Ministeri de l’Interior ha desenvolupat un CD on s’ofereixen
les dades oficials dels resultats de les elecciones a Corts Generals
de 1996. La facilitat de l’entorn Windows amb una superfície
gràfica fa de la consulta una tasca realment senzilla.

Els resultats permeten l’anàlisi de les dades fins a un nivell
municipal per a totes les candidatures presentades.

Aquest CD no és solament una eina de consulta, sinó que
es revela com una eina d’investigació, ja que permet simular
resultats electorals.

Panorama of EU Industry

Aquest és un CD-ROM que conté la publicació impresa del
mateix títol. A més, conté la base de dades DABLE sobre les
empreses més grans de la Unió Europea (UE), i una base de
dades sobre els sectors industrials de la UE.

Aquestes bases de dades es revelen com a eines fonamentals
per a l’estudi del sector industrial dins de l’àmbit de l’OCDE.

World Trade Database

Aquesta base de dades ens ofereix una gran font d’informació
per a l’anàlisi del comerç exterior. Aquí hi són reflectits els fluxos
comercials entre els membres de les Nacions Unides desagregats
per països i productes.

La base de dades cobreix les dades anuals des de 1980 fins
a 1994, per a 174 països i una varietat de 600 productes en
nomenclatura SITC.

Amb aquest CD es cobreix el buit més important en les dades
de comerç exterior. Amb els CD de COMEXT coneixíem les
relacions comercials de qualsevol país del món amb un país de
la UE; ara també coneixerem les relacions comercials de
qualsevol país de les Nacions Unides amb la resta de països del
món. És a dir, coneixerem gairebé la totalitat de les relacions
comercials mundials.
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Anuario Comercial de España

Base de dades realitzada pel servei d’estudis de La Caixa i
l’Institut Lawrence Klein de la Universitat Autònoma de
Madrid.

Recopila informació econòmica municipal de tots els
municipis espanyols de més de mil habitants. També fa una
anàlisi de les àrees comercials espanyoles.

Connexions en línia 
des de la unitat d’estadístiques
Una de les possibilitats més innovadores en la recerca
d’informació estadística és l’accés a través de xarxes telemàtiques
a la informació estadística d’altres centres productors.

Bases de dades espanyoles a Internet

Des de la unitat d’estadístiques tenim accés a diferents bases de
dades. La xarxa Internet ha significat una explosió de servidors
d’informació i les estadístiques no n’han estat una excepció.

Els servidors nacionals d’estadístiques més importants són:

http://www.ine.es
Institut Nacional d’Estadística

Conté diverses publicacions i el banc de dades TEMPUS. 

http://www.bde.es/indice.htm
Banc d’Espanya

En aquest servidor es publiquen els informes periòdics que
fa el Banc d’Espanya sobre la situació econòmica espanyola. 

Hi són publicats:

L’informe trimestral de l’economia espanyola
L’informe sobre la inflació
L’informe trimestral de la Central de Balanços

A més, s’hi dóna la informació de:

Tipus de canvi amb les principals monedes el dia anterior
Balança de pagaments mensual
Agregats monetaris i crediticis mensuals

http://www.mtss.es/bel/Welcome.html
Ministeri de Treball i Afers Socials. Butlletí d’Estadístiques
Laborals:
Ofereix informació continguda en el butlletí imprès del
mateix nom. Les dades que tracten són de mercat de treball per
a l’Estat espanyol.

http://www.mcx.es/pyme/
Institut de la Mitjana i Petita Empresa

Dins d’aquesta pàgina cal remarcar la base de dades d’empreses
DBIN.

http://www.mcx.es/sie/bases/busqueda/bdin.html
ofereix informació de facturació, empleats i ubicació de les
empreses espanyoles.

Bases de dades per via de la xarxa
telefònica commutada
Hi ha altres bases de dades que no estan disponibles a Internet,
però que ofereixen moltes possibilitats per a la cerca d’estadís-
tiques. La xarxa telefònica commutada és una via per accedir
a algunes bases de dades que, encara que tinguin una aparença
més primitiva, no deixen de tenir un interès pel seu contingut.

Actualment les bases de dades més utilitzades per aquesta
via són les bases de dades de l’INSTITUT DE COMERÇ
EXTERIOR (Icex).

Cal destacar aquí la base de dades ESTACOM.
Aquesta ofereix les estadístiques espanyoles de comerç

exterior en una gran varietat de presentacions.

• Estadístiques d’exportació comparatives anuals per productes
i països.

• Balança comercial amb un país, zona o subzona geogràfica
• Estadístiques d’exportacions i importacions:

– a un país, zona o subzona
– distribució geogràfica
– d’un producte als n primers països, zones o subzones.
– a un país, zona o subzona dels n primers capítols, partides 

aranzelàries o posicions estadístiques.

En tots els casos, les dades poden obtenir-se per a la totalitat
de l’Estat espanyol, per províncies o per comunitats autònomes.

Aquesta informació es recopila de les operacions de comerç
exterior enregistrades per la Direcció General de Duanes.
L’idioma de consulta és el castellà, la periodicitat de les dades
és mensual i sempre té un abast temporal de cinc anys. La
informació pot capturar-se en un arxiu ascii.

L’horari d’atenció personalitzada és de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h i de 15 a 16.30 h. També podeu trucar al telèfon
(93) 581 20 61, o deixar els vostres missatges per correu
electrònic a l’adreça iybs1@cc.uab.es

Paco Muñoz

http://www.ine.es
http://www.bde.es/indice.htm
http://www.mtss.es/bel/Welcome.html
http://www.mcx.es/pyme/
http://www.mcx.es/sie/bases/busqueda/bdin.html
mailto: iybs1@cc.uab.es


1. Accés per a minusvàlids
2. Serveis
3. Autoservei de fotocòpies
4. Dipòsit de compactes

Planta –3  Escala 1:300
El servei de referència i
informació bibliogràfica
Des que va iniciar el seu funcionament –d’això fa ara uns tres
anys–, la Unitat de Referència i Informació Bibliogràfica de la
Biblioteca de Ciències Socials ha anat estructurant la seva
organització i assolint els seus objectius, que són bàsicament atendre
i formar els usuaris de la mateixa biblioteca i difondre els recursos
de què disposa.

En aquests moments, la Unitat de Referència la formen un
equip de quatre bibliotecaris a temps parcial entre tasques de
catalogació, indexació i altres feines de caràcter intern, i tasques
d’informació i formació dels usuaris. D’aquestes últimes
parlarem a continuació: com des d’aquesta secció es dóna
suport i resposta a les necessitats informatives dels usuaris de
la biblioteca.

Els objectius d’aquesta unitat els podríem concretar en:

a) Atenció individualitzada a l’usuari: donar una resposta al
més immediata possible a qualsevol demanda informativa.

b) Formació d’aquest mateix usuari per tal que sigui capaç per
ell mateix d’aconseguir la informació que necessita.

c) Elaboració d’eines com ara guies, reculls bibliogràfics, etc. 
d)Dinamitzar la biblioteca amb exposicions bibliogràfiques

sobre un tema d’actualitat o sobre qualsevol de les matèries
de l’àmbit de les ciències socials.

Dins del primer apartat, la tasca d’atenció personalitzada
consisteix a atendre les preguntes que formula l’usuari,
sigui des de la mateixa Biblioteca, sigui per telèfon, correu
o correu electrònic. La Unitat de Referència disposa d’un
lloc físic al costat del Taulell de Revistes o al mateix despatx
de teledocumentació, on l’usuari es pot adreçar per tal de
formular aquella pregunta que potser perquè és més
especialitzada requereix una contesta més detallada i
específica.
En un segon nivell tenim la formació d’usuaris, que
l’emmarcaríem dins d’un rol educatiu, de continuïtat amb les
tasques educatives de la Universitat. Els objectius serien donar
a conèixer els recursos de la biblioteca, i una de les millors
formes és a través dels cursets que la mateixa biblioteca pot
oferir. Ara per ara, s’ofereixen cursets per conèixer el contingut
i funcionament de l’OPAC i dels diferents CD-ROM. Aquests
cursets s’organitzen periòdicament amb un calendari preestablert
que s’anuncia cada mes per mitjà del tauler d’anuncis de la
biblioteca i també per mitjà del Web.

Finalment, la biblioteca dóna suport als professors oferint
cursets específics per a estudiants de primer, segon i tercer cicle
o mestratges, als quals proporciona informació a mida per
cadascuna de les assignatures sol·licitades.

Però aquests dos aspectes no serien complets sense les eines que
la biblioteca elabora per poder donar una resposta informativa als seus
usuaris. El recull Obres de referència: directorisés un dels instruments
que ens ajuda a donar una informació puntual, ja que hi són
comentats tots els directoris que té la biblioteca. Altres guies per matèries
–jurídiques, d’econòmiques, de polítiques, etc.– i reculls bibliogràfics
informen sobre recursos i fonts d’informació de temes específics.

Per acabar, i dins d’una tasca dinamitzadora, tenim les
exposicions bibliogràfiques que periòdicament, un o dos cops
al mes, mostren els fons que té la biblioteca sobre un tema o fet
d’actualitat. Així, en les darreres exposicions s’han recollit matèries
com: La transició política espanyola; Els jutges i el poder judicial
a Espanya; José Luis L. Aranguren; La Universitat escriu; El codi
penal espanyol de 1995; Esports; Educació universitària a Espanya;
Premi Nobel d’Economia 1996; Georges Duby, repertoris de
jurisprudència de tribunals supranacionals. De cada una d’aquestes
exposicions, se’n fa una guia detallada per tal que l’usuari pugui
ampliar la informació mitjançant la cerca al catàleg, bases de dades,
revistes especialitzades, etc. i, a més, s’elabora una llista bibliogràfica
dels documents que té la biblioteca sobre el tema. Els reculls
bibliogràfics generats es poden sol·licitar a la mateixa Biblioteca,
però en l’ última exposició sobre Manuel Tuñón de Lara ja es poden
recuperar pel Web de la Biblioteca de Ciències Socials.

Montserrat Rabat



Els recursos d’informació 
al Web de la Biblioteca de Ciències Socials
Una de les tasques desenvolupades des de l’any 1996 és la realització de les pàgines Web de la biblioteca
(http://www.bib.uab.es/socials/socials.htm), dins el marc del Web del Servei. La informació que ara mateix es presenta en
aquestes pàgines fa referència, d’una banda, a les qüestions d’organització i estructura interna de la mateixa Biblioteca, com ara els
horaris, els serveis, les unitats i el personal. De l’altra, també hi incorporem les guies que fins ara es fan en suport paper sobre diferents
recursos bibliogràfics. Això permet oferir recursos d’informació generats pel personal de la mateixa Biblioteca a un ventall més gran
d’usuaris i, al mateix temps, poder actualitzar d’una manera més ràpida i sense cost les variacions que puguin experimentar alguns
camps. Tenint en compte que la comunitat universitària s’ha acostumat cada vegada més a l’ús d’Internet, ara mateix ja és possible
oferir productes d’aquest tipus per aquest canal, el qual també permet fer presentacions bastant atractives que fan més llegible aquest
tipus de material. Per acabar, cal remarcar que també estem recopilant recursos d’informació disponibles a Internet de les matèries
de la Biblioteca. Aquesta informació l’estem elaborant darrerament per tal de presentar-la amb una estructura més atractiva que la
simple presentació en forma de menús, al mateix temps que estem intentant reduir el nombre de pàgines en html, per tal que arribar
a una informació concreta suposi menys temps de descàrrega al PC i que visualment sigui més fàcil trobar el que es vol.

Properament s’inserirà la guia Obres de referència: directoris, que fins ara s’editava només en paper (amb la qual cosa no es podia
paginar d’una manera normal per poder afegir-hi les novetats), on trobem aplegats els que hi ha a la nostra biblioteca, junt amb altres
obres de referència com anuaris, guies o estadístiques. L’extensió d’aquest document Web serà considerable, atès que ara ocupa unes
dues-centes pàgines en paper.

Finalment, volem remarcar que el disseny de
l’estructura de presentació de la informació, el
volem optimitzar de manera que es pugui presentar
el màxim de serveis i recursos que ofereix la
Biblioteca, com ara mateix podria ser la
incorporació dels butlletins d’adquisicions en
format html, les exposicions bibliogràfiques i
qualsevol altra activitat, junt amb la possibilitat
d’accedir a recursos d’informació relacionats amb
la temàtica de la nostra biblioteca i que siguin
accessibles a través d’Internet, però sense separar
els apartats segons suports sinó per disciplines
(economia, dret, etc.).

José Luis Copete i Eulàlia Serre
Comandes:

Servei de Publicacions
Universitat Autònoma de Barcelona
Apartat postal 20
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. 581 17 15
Fax 581 20 00

http://www.bib.uab.es/socials/internet.htm
http://www.bib.uab.es/socials/socials.htm
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