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El juny del 2001 us anun-
ciàvem l’entrada en fun-
cionament de TDC@t;
després de tres anys, aquest
servei de tesis doctorals en
xarxa té en l’actualitat més
de dues mil tesis disponi-
bles i rep mensualment al
voltant de 125.000 con-
sultes. En aquest temps
també ha canviat de nom,
s’ha consolidat, ha aug-
mentat en membres i in-
corpora novetats com el
protocol OAI. 

Què és TDX

Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) [http://www.tdx.cbuc.es/] és el servidor que
conté en format digital i a text complet tesis doctorals llegides a les universitats de
Catalunya i a d’altres, com les de Castelló, València i les Illes Balears. Aquest servei
va néixer el setembre de 1999, fruit d’un conveni entre els comissionats per a la So-
cietat de la Informació i per a Universitats i Recerca i la Universitat de Barcelona,
l’Autònoma de Barcelona, la Politècnica de Catalunya, la Pompeu Fabra, la de
Girona, la de Lleida, la Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la Fun-
dació Catalana per a la Recerca, el Centre de Supercomputació de Catalunya
(CESCA) i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). Al
llarg de l’any 2002, s’hi van afegir la Universitat Jaume I, de Castelló, i la de les Illes
Balears. El 2003 s’hi va incorporar la Universitat de València, i la darrera universi-
tat amb qui s’ha signat conveni ha estat la Ramon Llull, a finals del 2004.

Els objectius de TDX són:
• Difondre, arreu del món i a través d’Internet, els resultats de la recerca

universitària. 
• Oferir als autors de les tesis una eina que incrementa l’accés i la visibilitat

del seu treball. 
• Millorar el control bibliogràfic de les tesis. 
• Impulsar l’edició electrònica i les biblioteques digitals. 
• Incentivar la creació i l’ús de la producció científica pròpia.

La UAB incorpora 
la tesi número 2000 
del servidor TDX

Servei de Biblioteques

El president del CBUC, Dr. Joan Majó, i el director del CESCA, 
Sr. Manuel Huguet, fan lliurament al vicerector de Doctorat 
i de Formació Continuada de la UAB, Dr. Joan Gómez Pallarès, 
del diploma acreditatiu de la tesi 2000 del TDX. 
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Quant a l’organització d’aquest servei, el CBUC és responsable de la coordinació
i promoció; el CESCA, del manteniment del programari i de l’emmagatzematge;
les universitats, d’aplegar els fitxers electrònics i transferir-los al servidor, i la Biblioteca
de Catalunya, del futur de la conservació de les tesis.

El mateix any de creació del servidor de tesis doctorals en xarxa, es va signar un acord
d’adhesió a la Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD),
una organització internacional dedicada a promoure la creació, difusió i preservació
en format electrònic de les tesis, en la qual participen més de dues-centes institu-
cions entre universitats, consorcis i institucions de recerca. De fet, el programari de
consulta del servidor TDX el va dissenyar aquesta organització.

La pantalla de cerca permet consultar per matèries agrupades segons la classificació
decimal universal (CDU) de manera força concreta, ja que hi ha prop de 175
matèries entrades.

També permet fer cerca per autor, títol, paraula clau, text lliure i limitar-la al con-
junt de totes les universitats o bé a una de sola. Seleccionant una de les universitats
que hi ha a l’esquerra en vertical, es pot donar una ullada a totes les tesis que la uni-
versitat en qüestió ha entrat.

Pel que fa al sistema de publicació de tesis a TDX, varia en funció de la universi-
tat. Pot ser la Biblioteca, el Servei de Publicacions, l’Àrea d’Afers Acadèmics, l’Es-
cola de Doctorat...

Com a servei, ha crescut en nombre de manera molt significativa. Així doncs, l’any
2001 hi havia cinc-centes tesis; el 2003, mil; i a finals de novembre de 2004, ja n’hi
havia prop de dues mil cent.

Des que, a finals de l’any 2003, les tesis del TDX estan disponibles per ser difoses
a través de proveïdors que usen l’Open Archives Initiative [http://www.openar-
chives.org/], el nombre de servidors/portals que les han anat incorporant ha anat
en augment, i ja es poden trobar a: 

• NDLTD   http://www.ndltd.org/
• OAIster   http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/
• PKP         http://www.pkp.ubc.ca/harvester/index.php
• Universia  http://www.universia.net/
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TDX i la UAB
La Universitat Autònoma de Barcelona forma part de TDX des
dels inicis. L’octubre de 2004 ha estat la universitat que ha pen-
jat la tesi número 2000 al servidor, motiu pel qual ha rebut un
diploma de part del CBUC i el CESCA. La tesi en qüestió és:
«Geometry effects on the electromagnetic properties of line-
ar magnetic materials and superconductors in the critical sta-
te», llegida pel doctorand Enric Pardo Vivé i dirigida per Du-
xing Chen i Àlvar Sànchez Moreno, del Departament de Física
de la UAB.

Del conjunt de totes les universitats, la UAB és la que ha in-
corporat més tesis al TDX, prop de mil a finals de 2004, cosa
que representa un 43% del total de les tesis del servidor.

Pel que fa a les matèries, les tres àrees que publiquen més tesis
a la UAB són, per aquest ordre, ciències aplicades, ciències
pures i naturals i ciències socials. Finalment i amb molta
diferència, hi ha les tesis de lingüística i literatura, geografia
i història, i filosofia i psicologia. Des del punt de vista de la
consulta, les tesis que reben més consultes són de la UPC, de
la UAB i de la UB. Finalment, entre les vint-i-cinc tesis més
consultades del TDX durant l’any 2004, n’hi ha quatre de
la UAB: 

• Núm. 1. MACÍAS CORTÉS, Gerardo Javier. «Teorías
de la comunicación grupal en la toma de decisiones:
contexto y caracterización» (7389 accessos)

• Núm. 10. MORA MALO, Enrico. «Las clases sociales
como forma de interacción social. Una estrategia de
aproximación» (3413 accessos)

• Núm. 17. RAMÍREZ TORRES, Alejandro S. «Inversión
extranjera directa en México: determinantes y pautas
de localización» (3024 accessos)

• Núm. 18. RODRÍGUEZ GARCÍA, Dan. «Endogamia,
exogamia y relaciones interétnicas. Un estudio sobre
la formación y dinámica de la pareja y la familia
centrado en inmigrantes de Senegal y Gambia entre
Cataluña y África» (2977 accessos)

De TDX a TDR

La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) va
acordar, a mitjan 2004, promoure el projecte TDX, que en
la versió en espanyol es diria TDR (Tesis Doctorales en Red).
Això permetrà que totes les universitats espanyoles interes-
sades puguin publicar les seves tesis en format electrònic a TDR.
De fet, la Universitat de Cantàbria serà la primera universitat
a integrar-se a TDR, i a principis de 2005 ja entrarà les seves
tesis a la nova plataforma TDR. 

I quins altres projectes de futur hi ha per a TDX?
Doncs, d’una banda, augmentar el nombre de tesis que
s’hi introdueixin. S’ha calculat que, actualment, el servi-
dor incorpora una mica més del 50% de les tesis que es
llegeixen a les universitats de Catalunya, però és una xifra
que, amb l’ajuda de les universitats, es pot millorar
considerablement. D’altra banda, hi ha la intenció de
començar a introduir a TDX tesis amb caràcter retros-
pectiu. Com més complet sigui aquest servei, més útil
serà per als usuaris, més interessant per als autors i més
visible encara per a les universitats.

Núria Casaldàliga
Unitat Tècnica i de Projectes



Durant l’any 2004, s’han subscrit de forma consorciada dos grans
paquets de revistes electròniques: les de l’editorial Blackwell i
les de Springer. S’ha subscrit també la col·lecció de diccionaris
multidisciplinaris Oxford Reference Online. 

http://www.blackwell-synergy.com

L’editorial Blackwell Publishing publica revistes en nom de di-
verses societats científiques de temàtica multidisciplinària.
Abans d’iniciar-se la subscripció consorciada a les revistes elec-
tròniques de Blackwell, a la UAB accedíem a 179 títols en lí-
nia d’aquest editor. 

Ara en podem consultar 680. L’accés consorciat a Blackwell es
va iniciar a principis del 2004. Durant l’any 2005, conti-
nuarem tenint accés a tots els títols i, a partir del 2006, s’hau-
rà de decidir quina serà la nostra col·lecció d’accés permanent
(core titles). La selecció es farà tenint en compte els títols que
han sumat el 80% dels usos dels anys anteriors. 

El contracte signat és per al període 2005-2007. L’accés per-
manent als core titles està garantit en cas de finalització del con-
tracte. 

La plataforma de consulta s’anomena Synergy  
http://www.blackwell-synergy.com

Podeu trobar la llista de títols completa a l’adreça següent:
http://www.blackwellsynergy.com/servlet/useragent?func=
showHome&type=journals&action=1 i també a través del
catàleg del Servei de Biblioteques http://www.bib.uab.es

http://www.springerlink.com

El mes de juliol de 2004 es va iniciar l’accés consorciat a les
revistes electròniques de l’editorial Springer. El contracte sig-
nat té una durada inicial de dos anys (2005-2006) i ens per-
met accedir a prop de 500 títols a partir de l’any 1996. 

Abans d’entrar en vigor el contracte, a la UAB accedíem a 55
títols en línia d’aquest editor. La cobertura temàtica és multi-
disciplinària, però hi tenen un gran pes les publicacions del camp
de la medicina i de les ciències pures.

La plataforma de consulta és http://www. springerlink.com
Podeu trobar la llista de títols completa a l’adreça següent: 
http://www.springerlink.com/app/home/browse-publi-
cationsresults.asp?wasp=e2wltwyuxl1x73w3dbe7&refer-
rer=browse i també a través del catàleg del Servei de Biblioteques
http://www.bib.uab.es

http://www.oxfordreference.com

Des del mes de juliol de 2004, tenim accés consorciat a Ox-
ford Reference Online en la seva versió Core collection. Aques-
ta conté més de cent diccionaris i obres de referència multi-
disciplinàries, editades per Oxford University Press. En realitat,
es tracta d’una base de dades indexada que permet fer cerques
creuades i conté enllaços a més d’un miler de recursos web. El
període de la llicència signada és 2005-2007. 

Podeu trobar la llista completa de títols de la Core collection,
classificats per matèries, a l’adreça següent:
http://www.oxfordreference.com/views/SUBJECTBOOKS.html
I informació addicional sobre el producte a: 
http://www.oxfordreference.com/pages/faq

Altres novetats 2004

A part d’aquests tres grans paquets, durant el 2004 la UAB
ha adquirit també la versió en línia d’una bona part de les
revistes del grup Nature Publishing Group: 

Nature : http://www.nature.com/nature/
Nature Biotechnology : http://www.nature.com/nbt/
Nature Cell Biology : http://www.nature.com/ncb/
Nature Genetics : http://www.nature.com/ng/
Nature Immunology : http://www.nature.com/ni/
Nature Medicine : http://www.nature.com/nm/
Nature Neuroscience : http://www.nature.com/neuro/
Nature Structural & Molecular Biology: http://www.

nature.com/nsmb/

Del mateix editor s’ha adquirit també l’Encyclopedia of Life Sci-
ences http://www.els.net
Altres adquisicions en línia destacades al llarg del 2004 són: 

La revista Science : http://www.sciencemag.org/
La col·lecció de llibres electrònics netLibrary (1100 títols):

http://www.netlibrary.com/
La revista Proceedings of the National Academy of 

Sciences (PNAS): http://www.pnas.org/
Rosa Gil

Unitat Tècnica i de Projectes

Biblioteca Digitalii

Blackwell, Springer 
i Oxford Reference, en línia
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El Servei de Biblioteques UAB ha participat en la Jornada de
Campus d’Innovació Docent, que va tenir lloc el 17 de setem-
bre de 2004, organitzada per la Unitat d’Innovació Docent en
Educació Superior (IDES). Els temes preferents de la Jorna-
da incloïen un eix dedicat a Biblioteca i Campus Virtual, en
el qual es van fer diverses aportacions.

Joan Ramon Gómez Escofet, director del Servei de Biblio-
teques, va presentar la comunicació «Vídeo i àudio en línia a
la UAB: l’experiència de la Biblioteca de Comunicació i
Hemeroteca General», on va fer èmfasi en els beneficis d’aquest
servei de reproducció en temps real per als diferents usuaris,
docents i estudiants, i per a la mateixa Biblioteca.

Posteriorment, Núria Casaldàliga va donar a conèixer el fons
de bases de dades científiques accessibles per a la comunitat uni-
versitària de la UAB i va exposar específicament les seves utili-
tats com a recurs d’informació clau de suport a la docència i
com a eina d’aprenentatge per a l’alumne.

Per acabar, Núria Gallart va tractar el tema de les revistes cien-
tífiques en format digital a la UAB, i va destacar la compra con-
sorciada, la interconnexió i els usos permesos.

Les comunicacions estan disponibles al web de la Jornada:
http://oaidm.uab.es:8181/ides_jornades/index.html

Núria Gallart
Unitat Tècnica i de Projectes

UABPubD s’ha ampliat 
durant l’any 2004

L’any 2004 ha vist l’ampliació considerable dels continguts pre-
sents a la Biblioteca de Publicacions Digitals de la UAB
(UABPubD), tant pel que fa a revistes científiques com a pu-
blicacions monogràfiques i butlletins corporatius.

Noves incorporacions
Revistes científiques:

• Educar, publicació del Departament de Pedagogia
Aplicada, disponible des del número 21, 1997.
D’acord amb les instruccions del comitè editorial,
l’últim número no es pot posar en lliure accés.

• Locus Amoenus, revista del Departament d’Art.
Disponibles els números del 2 al 6 (1996-2003).

• Manuscrits, publicada pel Departament d’Història
Moderna i Contemporània. Lliure accés des del
número 17 (1999).

Monografies:
• El sexisme a la UAB. Propostes d’actuació i dades per

a un diagnòstic. Informe dirigit per la professora
María Jesús Izquierdo, amb la col·laboració d’Enrico
Mora, Laura Duarte i Francisco José León, membres
del Grup d’Estudis sobre Sentiments, Emocions i
Societat.

• Papers de Tradumàtica, col·lecció on s’han fet
públiques les Actes del Primer Simposi sobre
l’Ensenyament a Distància i Semipresencial de la
Tradumàtica, que va tenir lloc a Bellaterra, els dies
6 i 7 de juny de 2002.

Publicacions corporatives:
• L’Agenda de Cultura en Viu, on s’anuncien les

activitats culturals que programa la UAB.
• Butlletí Oficial de la UAB, eina de comunicació dels

òrgans de govern de la Universitat.
• Memòria acadèmica de la UAB
• Pressupost de la UAB
• Memòria del Servei de Biblioteques

Finalment, però no menys important:
• Que Corri la Veu, el butlletí contra la guerra de

l’Iraq que va aparèixer durant les mobilitzacions
pacifistes de l’any 2003, s’ha pogut recuperar com
a testimoni d’aquells fets històrics.

Núria Gallart
Unitat Tècnica i de Projectes

bbDe ibliotecis

Participació del Servei 
de Biblioteques en la 
Jornada de Campus 
d’Innovació Docent



Curs 2004-2005

Coincidint amb l’inici del curs acadèmic, les Biblioteques de
la UAB organitzen unes sessions de formació d’usuaris espe-
cialment adreçades als estudiants de nou ingrés, anomenades
«Vine a conèixer la teva biblioteca».

Durant els mesos de setembre i octubre de 2004, es van fer 162
sessions, amb un total de 1895 assistents. Per contextualitzar les
dades, s’ha atès el 25% dels alumnes nous. Seria desitjable que
l’índex d’assistència s’aproximés a l’utòpic 100% en benefici mu-
tu. Algunes biblioteques ja han iniciat aquest camí i programen
les sessions del «Vine a conèixer la teva biblioteca» dins les jor-
nades de rebuda dels nous estudiants.

Malgrat que les condicions en què es realitzen les diferents ses-
sions poden diferir bastant, el guió bàsic és el mateix i en-
guany s’ha passat una minienquesta de satisfacció als assis-
tents. La valoració mitjana a les diferents preguntes de l’enquesta
oscil·la entre el 3,82 i el 4,11 sobre 5, i indica que el grau de
satisfacció és força elevat.

Isabel Filella
Biblioteca de Ciències i d’Enginyeries

Conveni entre la UAB 
i el CBUC per promoure
un portal de revistes
acadèmiques
El 20 de juliol passat es va signar un conveni entre la Universitat
Autònoma de Barcelona i el Consorci de Biblioteques Uni-
versitàries de Catalunya (CBUC), amb l’objectiu de promoure
conjuntament un portal electrònic de revistes acadèmiques cata-
lanes que millori l’accés i la preservació del contingut d’aques-
tes i de sumar al projecte altres institucions que siguin editores
de revistes d’aquest tipus i que comparteixin la intenció de posar
a la xarxa continguts en accés lliure.

La UAB publica des de l’any 2000 una part de les seves revistes
científiques en accés lliure i en diposita una còpia al Servei de
Biblioteques per a la seva difusió més completa i preservació
de cara al futur. La Biblioteca de Publicacions Digitals de la
UAB (UABPubD) és la llavor que ha afavorit la signatura
d’aquest primer conveni del CBUC en la seva iniciativa de crear
un portal de revistes acadèmiques i erudites catalanes.

El novembre de 2004, la UAB tenia quinze revistes disponibles
en lliure accés:

• Anàlisi
• Athenea Digital
• Catalan Journal 

of Linguistics
• Catalan Working Papers

in Linguistics
• Educar
• Enrahonar
• Enseñanza de las Ciencias

• Faventia
• Links & Letters
• Locus Amoenus
• Manuscrits
• Papers
• Quaderns
• Revista de Tradumàtica
• Treballs d’Arqueologia

La base de dades de sumaris del CBUC, on es troben indexa-
des aquestes revistes, inclou més de sis milions d’articles dis-
tribuïts entre 338.000 sumaris corresponents a 11.500 re-
vistes. Sempre que la revista es troba disponible a text complet,
sigui per subscripció o per lliure accés, aquesta dada hi apareix
clarament indicada. En una segona fase del projecte, el CBUC
es compromet a posar en funcionament un servidor-repositori
de revistes electròniques catalanes on la UAB podrà optar per
dipositar els articles a text complet de les seves revistes, sense
perjudici que usi també altres formes d’arxiu.

Núria Gallart
Unitat Tècnica i de Projectes

Vine a conèixer la teva 
biblioteca

El rector de la UAB i el president del CBUC, en l’acte 
de la signatura del conveni.



La Biblioteca de Ciències Socials va rebre el fons Piquer i
Jover, una col·lecció d’uns 450 documents sobre protecció
dels infants, adopció i delinqüència juvenil, provinents de
l’antiga Biblioteca General.

Josep-Joan Piquer, pedagog, va orientar la seva tasca cap a la
readaptació d’infants abandonats i va ingressar molt aviat a l’Ins-
titut Psicotècnic de la Generalitat. L’any 1940, va ser nome-
nat, pel Consell Superior de Protecció de Menors, sotsdirec-
tor del llavors Grup Benèfic al Poblenou, una institució que
acollia més de mil tres-cents nens marginats. La seva investi-
gació en aquest camp el va portar a un coneixement profund
de la problemàtica de la infància socialment traumatitzada i a
ser un dels primers a aplicar els tests psicològics amb gran 
èxit. 

L’any 1948 va ser nomenat, juntament amb el Dr. Claudi
Bassols, director del Laboratori Psicotècnic del Tribunal Tute-
lar de Menors, on va dur a terme quatre objectius principals:
tests, control, orientació terapèutica i pedagògica i investi-
gació. 

A la revista Pro Infancia y Juventud va donar a conèixer tot 
allò relacionat amb el menor, principalment amb el menor
marginat, tant a Espanya com a l’estranger, i va mantenir cor-
respondència amb importants pedagogs i jutges de menors eu-
ropeus, nord-americans, de Centramèrica i de l’Amèrica del Sud,
amb qui va intercanviar idees i normativa. 

Gran investigador de les causes que indueixen els infants mar-
ginats a comportaments antisocials, va publicar els seus estudis
(estadístiques, ponències, memòries, etc.). L’obra més rellevant,
per la qual se li va concedir el premi Pelfort 1945 de la Socie-
tat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, és El niño aban-
donado y delincuente. Per donar a conèixer la importància
d’aquest llegat, la Biblioteca de Ciències Socials va fer una
exposició bibliogràfica durant els mesos de maig i juny de
2004, la pàgina web de la qual es pot consultar a:

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

Olga Cano
Biblioteca de Ciències Socials

El llegat de Josep-Joan
Piquer i Jover, a la 
Biblioteca de 
Ciències Socials

L’ATI  col·labora 
amb el fons d’Història 
de la Informàtica

L’Asociacion de Técnicos de Informàtica (ATI) i la Bibliote-
ca de Ciències i d’Enginyeries han arribat a un acord de col·la-
boració per tal de promoure entre els seus associats les dona-
cions de llibres i revistes al fons d’Història de la Informàtica
que s’ha creat recentment.

L’ATI, fundada l’any 1967, és una associació sense ànim de lu-
cre, oberta a totes les persones que, en qualsevol nivell professional
i sector productiu, desenvolupin les seves activitats com a tèc-
nics en el camp de les tecnologies de la informació. Un dels seus
objectius és facilitar als seus socis l’intercanvi d’experiències,
la formació i la informació sobre tecnologies de la informació.
En aquest sentit, el fet que ara puguin consultar el fons de la
Biblioteca  facilita la difusió de la informació i l’aprenentatge
continuat. 

Molts antics alumnes de la UAB i alguns dels seus professors
són socis de l’ATI i esperem que aquesta iniciativa els en-
gresqui a participar en la construcció d’un fons que a llarg ter-
mini pot resultar útil per a la investigació d’aquesta tecnolo-
gia, que s’ha convertit en un element indispensable en la
societat del segle XXI.

Si voleu més informació sobre aquest fons, consulteu la seva
web, on també trobareu el formulari per fer-hi donacions:
http://www.bib.uab.es/ciencies/hi.htm

Montse Mallorquí
Biblioteca de Ciències i d’Enginyeries

Biblioteca Informacions 7
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La Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ha in-
corporat durant l’any 2004 dues noves bases de dades que per-
meten cercar notícies a text complet.

ICONOCE buida les notícies publi-
cades a més de tres-centes edicions di-
gitals de diaris impresos o amb versió
exclusivament digital de l’àmbit na-
cional i internacional des de l’any 2001.
Una llista que s’actualitza periòdica-
ment informa de les publicacions
disponibles i de l’any des que es buiden.

Interfície feta a mida

Les notícies es poden cercar a través
d’una interfície feta a mida per a la
Biblioteca de Comunicació i Hemero-
teca General, que permet delimitar els
títols dels mitjans que es busquen (és
a dir, es pot seleccionar un o més mit-
jans en concret o bé seleccionar-los
tots, o fins i tot delimitar la cerca de

ICONOCE i EfeData: dues noves bases 
de dades de notícies

mitjans nacionals o internacionals), delimitar la secció o sec-
cions dins del diari i delimitar un rang de dates amb un mà-
xim de sis mesos. Els resultats es poden ordenar per data o per
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rellevància. El text complet de l’article inclou el nom de la
publicació, la secció i la data, i l’adreça d’Internet a la qual
accedim per consultar la notícia. També dóna la possibilitat
d’enregistrar l’article.

Per a més informació sobre aquest producte podeu consultar
la pàgina web: http://www.iconoce.com/

EfeData ofereix informació biogràfica

EfeData és una base de dades que recull les notícies elaborades
per les diferents seus de l’Agència Efe (http://www.efe.es/)
des de l’any 1988, a raó d’unes 250.000 per any. A part de
les grans bases de dades de notícies, també ofereix informa-
ció biogràfica sobre persones a escala internacional (unes
12.000 biografies), documents amb informació sobre entitats
(institucions, partits polítics…) i més de 3.500 dossiers
temàtics que proporcionen informació cronològica sobre
temes d’interès periodístic.

Opció de buscar durant un grup d’anys

La cerca es fa per text lliure, i es pot escollir si les paraules que
es busquen es vol que apareguin al títol o al cos de la notícia.
Uns camps d’inici i fi permeten delimitar la cerca a unes
dates concretes, mentre que també existeix l’opció de buscar
durant un grup d’anys determinat: 2000-2004, 1995-1999,
1990-1994 i/o 1988-1989. Es poden utilitzar operadors

booleans, de proximitat, d’adjacència i de truncament. Igual-
ment, es pot demanar que la cerca es limiti a la frase exacta,
que es busquin sinònims i que es restringeixi a un sol camp (per
exemple, el camp de títol o el camp d’autor).

Base de dades d’autonomies

Altres possibilitats són la cerca a la base de dades d’autonomies
(anys 1995-2004) i la cerca de notícies escrites en català, an-
glès o portuguès. 

Els resultats s’ordenen per rellevància i, en alguns casos, tam-
bé es poden ordenar per data. En la seva visualització s’es-
menta la data i l’hora d’elaboració de la notícia i la categoria
a la qual pertany, i es destaquen en vermell les paraules intro-
duïdes en la cerca.

Disponible a la Biblioteca de Comunicació

Ambdues bases de dades les trobareu a la planta 4 de la Biblio-
teca de Comunicació i Hemeroteca General en ordinadors
reservats per a la seva consulta. Per utilitzar-les, adreceu-vos al
personal del Taulell d’Informació de la planta. Podreu enregis-
trar els resultats en disquet, CD o en un dispositiu de memòria
USB.

Mònica Gonzàlez
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
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de la empresa: puestas en fila, las placas medirían más de cien
kilómetros; apiladas, la misma altura que un edificio de
cuarenta plantas; para su traslado del templo donde estaban
depositadas a la imprenta fueron necesarios ciento cuarenta
camiones, etc. 

La actual reproducción del Canon de Qianlong comprende
168 volúmenes y se basa en el original conservado en la
Ciudad Imperial de Pekín y trasladado posteriormente a
diversos templos. El deterioro de algunas partes del original
ha obligado a una ardua labor de reconstrucción en la que
han intervenido diferentes especialistas e instituciones.
Gracias a este esfuerzo, los estudiosos del budismo y de las
religiones en general cuentan desde ahora con un nuevo e
importante instrumento de investigación.  

Laureano Ramírez

Facultat  de Traducció i d’Interpretació

Qianlong Da cangjing, 168 volums i 1’índex, és consultable a
la Secció Asiàtica de la Biblioteca d’Humanitats, situada 
a la tercera planta.

La implantación del budismo en China desde principios de
la era cristiana está indisolublemente ligada a la traducción
de sus textos doctrinales, producidos en el norte de la India
y en la diversidad de las ciudades-estado del Asia central. En
el plazo de un milenio, desde el siglo I hasta el siglo XI,
fueron traducidos y producidos en China varios millares de
textos correspondientes no sólo a las tradiciones indias,
sino a las autóctonas que las reemplazaron cuando el budismo,
por diferentes razones, comenzó a declinar en India a partir
del siglo VII. Estos textos fueron reunidos en extensas
colecciones y catálogos divididos en sutra (chino jing) o
sermones atribuidos a Buda, sastra (lun) o tratados,
comentarios y exégesis, y vinaya (lü) o normas de disciplina
monástica, en las tres partes o «cestas» que dan nombre al
Tripitaka o canon budista. 

La primera colección china de obras budistas, la antología
de las traducciones del Tripitaka (Chu sanzang jiji), del
siglo VI, respondía a la necesidad de ordenar en cierta manera
el aluvión de traducciones que habían aparecido en los tres
o cuatro siglos anteriores. A partir de ella se dieron toda clase
de recopilaciones, algunas elaboradas por particulares y
otras financiadas y producidas por las propias autoridades
dinásticas. En el siglo X aparece la primera recopilación
impresa, el Canon de la era Kaibao (Kaibao zang), precursora
de una serie de más de una docena elaboradas en China por
orden imperial hasta finales del siglo XIX. En este período
de tiempo también aparecieron otros cánones oficiales en
Japón y Corea, y en fechas más recientes se han publicado
y se siguen publicando nuevas colecciones privadas y públicas:
las más representativas son, quizás, la japonesa Taisho shinshu
daizokyo de 1924-1932, en la que aparecen 3493 obras, y
la china Zhonghua dazangjing, iniciada en 1984, que recoge
unas 4200 obras.

El Canon budista de Qianlong (Qianlong dazangjing) pertenece
a las colecciones impresas elaboradas por orden imperial.
Compilado por decreto del emperador Gaozong de la dinastía
Qing en la era dinástica Qianlong (1736-1796) –de ahí su
nombre–, comprende 1669 obras y fue preparado entre
1735 y 1738, un tiempo récord si tenemos en cuenta la
ingente cantidad de trabajo que supone la compulsación y
corrección del texto y, sobre todo, la talla de las cerca de
ochenta mil planchas de madera (de peral) necesarias para
su impresión. Otras cifras anecdóticas avalan la magnitud

El canon budista 
de Qianlong



Durant els últims mesos, hem viscut amb certa preocupació el
fenomen de la deslocalització industrial. El tancament o la
deslocalització d’algunes empreses no és cap impediment
perquè se’n puguin crear de noves. A partir d’aquí, ens preguntem
si la creació d’empreses pot ser una alternativa davant la deslo-
calització industrial.
Sota aquest títol es
va desenvolupar un
seminari dins del
marc de la tercera
edició de Sabadell
Universitat, que va
tenir lloc els dies 5
i 6 de juliol de
2004 a l’Escola
Universitària d’Es-
tudis Empresarials
de Sabadell. 

La coordinadora
del seminari, M.
Consol Torregui-
tart, professora d’a-
questa escola, jun-
tament amb el
personal de la Bib-
lioteca Universitària de Sabadell van veure l’oportunitat de fer
una exposició bibliogràfica a partir d’una selecció de recursos
d’informació sobre els temes desenvolupats en aquest curs.
Així, aquesta exposició d’una banda ha servit com a material
de suport i de consulta del seminari, i d’una altra ha facilitat
l’accés d’aquesta informació a qualsevol persona interessada en
el tema de la creació d’empreses.

De la presentació de l’exposició n’extraiem el text següent:

«La creació d’empreses es considera un factor d’importància cab-
dal per a la creació de riquesa en les societats. No hi ha dubte

que les societats que disposen del que s’anomena sense gaire pre-
cisió “esperit emprenedor” estan en més bones condicions per
afrontar les exigents condicions de la globalització econòmica.
En aquest context, es proposa presentar les mesures que des de
l’administració autonòmica es volen endegar per donar 

suport als empre-
nedors i als em-
presaris catalans, 
i valorar com la
creativitat en la
creació de les noves
iniciatives i en la
gestió de les exis-
tents pot ajudar a
contrarestar la des-
localització indus-
trial.»

L’exposició s’ha
centrat en cinc
eixos que van des
de la política del
govern català da-
vant de la creació
d’empreses, fins als
factors i elements

de consolidació de les empreses, passant pels reptes davant de
la societat del coneixement, la importància de la creativitat, o
el paper de les dones empresàries. Tota la informació inclosa
en l’exposició es va tancar el dia 5 de juliol, però davant de les
nombroses consultes rebudes s’ha decidit actualitzar-ne el con-
tingut periòdicament. La podeu consultar a l’adreça següent:

http://www.bib.uab.es/sabadell/expos/expo4/presentacio.htm

Àngels Carles
Biblioteca Universitària de Sabadell

La creació d’empreses, 
una alternativa davant la 
deslocalització industrial?



Fins fa quatre dies, la cerca d’un llibre vell, rar o exhaurit era
una qüestió de sort. Si tenies contactes amb bons llibreters
o rebies catàlegs especialitzats, hi havia alguna possibilitat
que trobessis aquell llibre exhaurit que encara es recomana
o que s’ha malmès.

Xarxes d’Internet

Per sort, l’aparició de les TIC i concretament el desenvolu-
pament de les xarxes d’Internet han fet possible poder fer
cerques ràpides de qualsevol cosa que necessitem, en el nos-
tre cas, de llibres de vell.

Ara bé, precisament el gran nombre de pàgines web fa que,
si no saps on buscar, et puguis perdre en un munt d’infor-
mació. Quasi cada llibreter de vell té la seva web, però això
no ens és gaire útil perquè n’hauríem de consultar una pila.

Aleshores, on cal buscar? Doncs als metacercadors, que fan
la cerca a diversos cercadors que, a la vegada, inclouen els
webs de diversos llibreters, i que realment són bases de dades
del fons que ofereixen els seus llibreters associats.

Entre aquests cal destacar Books & Book Collecting: http:
//www.trussel.com/f_books.htm. Aquest web dóna mol-
ta informació però ens centrarem en la cerca de llibre usat. 

Té una pàgina de cerca en la qual, un cop escrits els criteris
que interessen, es traspassen automàticament a totes les
bases de dades que apareixen a continuació. El que no fa és
buscar directament.

De totes les bases de dades, hem triat UsedBookSearch a l’ho-
ra d’il·lustrar aquestes notes, perquè és una de les més grans,
i fins i tot n’engloba d’altres que apareixen a la llista anterior.
Evidentment, en lloc de passar pel web anterior, si ens interes-
sa podem anar directament a la seva adreça: http://www.
usedbooksearch.co.uk/ o a qualsevol altra de les bases de dades.

Més resultats

Del resultat veiem que, per exemple, Alibris es podia haver bus-
cat directament, però d’aquesta manera surten molts més re-

sultats. Si us sem-
bla que s’aconsegueix
massa informació, només cal
anar al que us sembli més adequat, com en el cas anterior
http://www.alibris.com/. Cadascun té el seu sistema d’or-
denació: en aquest cas ordena primer els que tenen en estoc i
després els que et remeten a un llibreter. 

Cercadors de llibres

Qualsevol de les bases de dades dóna una informació simi-
lar. En moltes, com ara Choosebooks: http://www.choose-
books.com/search_main.jsp?, hi trobem un complet cer-
cador de llibreters.

Aquests cercadors bàsicament recuperen llibre anglosaxó
perquè són d’Austràlia, dels Estats Units o del Regne Unit.
També es pot trobar informació a qualsevol dels grans cer-
cadors, que tant poden donar informació sobre llibre nou
com vell. Entre aquests hi ha: Amazon, Barnes and Noble
i tants d’altres: http://www.amazon.com i http://www.bar-
nesandnoble.com

International League 
of Antiquarian Booksellers

Ara bé, si tornem a la pàgina principal d’on hem sortit, po-
dem veure que, si cliquem a l’esquerra on diu Associations,
ens donarà una llista d’associacions de llibreters de vell.
Aquí podem trobar associacions de diversos països i, sobre-
tot, la International League of Antiquarian Booksellers
ILAB-LILA: http://www.ilab.org/, amb informació sobre
les associacions nacionals i amb un cercador que inclou tots
els llibreters associats. 

Algunes d’aquestes associacions, com ara la britànica ABA
(Antiquarian Booksellers Association), http://www.aba-
international.com, o l’alemanya Verband Deutscher Anti-
quare E.V., http://www.antiquare.de/, no tenen cercador
propi i remeten a ILAB-LILA.

Cal dir que entre les bases de dades que pots cercar des de
Books & Book Collecting, hi trobem directament la ILAB-

Llibreries on comprar 
llibres exhaurits

L’aprenent de bibliòfil
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un directori de més de cent llibreries italianes, però no té cer-
cador; per tant, haurem de fer les cerques a ILAB-LILA. 

Una altra pàgina on podem trobar informació és Mare-
magnum librorum, però no és únicament de llibre vell:
http:// www.maremagnum.com

Si finalment no trobes el que busques, hi ha un servei de cer-
ca segons desiderata a Andarperlibri.it: http://www.an-
darperlibri.it/

Un altre cercador italià, amb cent trenta llibreries associades,
és Bookshops.it (Libriantichi.com): http://www.libri-
antichi.com/

Altres adreces que es poden tenir en compte són:
• Biblioz, que és australiana: 

http://www.biblioz.com/

• Bibliofind, vinculada a Amazon:
http://www.bibliofind.com

• Bibliopoly, que té llibreters associats de diversos
països: http://www.bibliopoly.com/

• Broli, amb seu a Miami i especialitzada en
llibres del món iberoamericà: 
http://www.broli.com

• Librousado.com, pàgina de l’Argentina que
inclou llibreters d’altres països americans i
espanyols, però que no té cercador sinó que s’ha
d’omplir un formulari de correu electrònic:
http://www.librousado.com/

Per acabar aquesta petita guia, us indiquem la pàgina con-
creta d’Acqweb, que és un portal web nord-americà dirigit
als professionals dedicats a les adquisicions documentals i
a la gestió de les col·leccions. En aquesta pàgina hi ha el di-
rectori d’un gran nombre de llibreters de vell, majoritària-
ment dels EUA i altres d’arreu del món: http://acqweb.li-
brary.vanderbilt.edu/pubr/rare.html

Hi podem trobar llibreters tan curiosos com Tarmans Books,
l’especialitat del qual són els llibres sobre gats i gossos.

Aquesta és una panoràmica general del món del llibre vell
per Internet que no és, ni pretén ser-ho, exhaustiva, però que
pot ajudar a l’hora de fer les adquisicions bibliogràfiques.

Les adreces web es van comprovar el 2 de novembre de 2004.

Carmen Farré
Biblioteca de Ciències Socials

LILA sense haver de passar per les associacions. Segons el nave-
gador que s’utilitzi, si la pantalla queda petita perquè s’obre
dins de la pàgina principal i no obre una nova finestra, és
millor buscar l’adreça per poder anar-hi directament.
Recordeu que es fa amb el botó dret del ratolí i desant
l’adreça als preferits.

El llibre espanyol

Per buscar llibre espanyol, ens podem situar a la pàgina de
l’ILAB-LILA i buscar les associacions nacionals, on tro-
barem per Espanya l’Asociación Ibérica de Libreros An-
ticuarios (AILA), http://www.ailalibros.com/, que englo-
ba una cinquantena de llibreries, incloent-ne dues de
portugueses. De tota manera, hi ha altres webs per buscar
llibre espanyol:

• Bibliofilia és una pàgina dedicada al llibre vell. Dóna
informació molt diversa però no és un cercador. Es pot
enllaçar amb la web de 23 llibreries de vell:
http://www.bibliofilia.com/

• Libris Asociación de Libreros de Viejo, amb un cercador
que aglutina quaranta-una llibreries de vell: http://
www.libris.es/

• Iberlibro.com, que és la més completa. Engloba 231
llibreries de vell de llibre espanyol, portuguès i
hispanoamericà: http://www.iberlibro.com/

Concretament en català, http://www.tising.es/
gremivell/llibre.htm, el gremi de llibreters de vell de
Catalunya té una pàgina, però només és un directori
de llibreries agremiades i no té cap cercador. Les
cerques s’han de fer com a llibre espanyol.

El llibre francès

Per trobar llibre francès, podem fer-ho a través d’ILAB-
LILA o anar directament a SLAM (Syndicat National de la
Librairie Ancienne et Moderne). Aquesta associació, a més
de llibreters francesos, també té membres de l’Argentina:
http://www.slam-livre.fr/

També es poden cercar a l’apartat de llibre vell que té
Chapitre.com. Es pot fer la cerca de llibre francès o de lli-
bre no francès, majoritàriament anglès:
http://www.chapitre.com/

El llibre italià

Pel que fa al llibre italià, podem trobar la seva Associazione
Librai Antiquari d’Italia (ALAI): http://www.alai.it/, amb



bliogràfica més exhaustiva de l’àmbit geològic (en versió im-
presa rep el nom de Bibliography and index of geology). Produïda
per l’American Geological Institute, recull referències 
bibliogràfiques d’articles, llibres, mapes, tesis, informes i ponèn-
cies. Tot i que en els seus orígens es dedicava només a 
l’àmbit nord-americà, des de 1933 l’abast s’estén a totes les 
regions del món (vegeu la llista de publicacions incloses)
http://www.agiweb.org/georef/about/serial.

Cal tenir en compte que les ressenyes més recents es publiquen
de forma provisional a la base de dades GeoRef Previews. Un
cop revisades es traspassen definitivament a GeoRef. Per tant,
per a les consultes sobre publicacions molt actuals convé con-
sultar també GeoRef Previews [http://www.agiweb.org/
georef/onlinedb/preview.html].

Lecture notes in computer science

Lecture Notes in Computer Science (LNCS), [http://springerlink.
com/app/home/journal.asp?wasp=pf9dyhmyxn0yp3wn9h2m&re
ferrer=parent&backto=linkingpublicationresults,1:105633,1]
és una col·lecció de monografies especialitzades en informàti-
ca creada el 1973 per l’editorial Springer. Actualment la for-
men uns mil vuit-cents títols (vegeu la llista de títols a
http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/
0,11855,5-164-0 00,00.html?referer=www.springer.
de%2Fcomp%2Flncs). Des de principis d’any, es pot consul-
tar tota la col·lecció perquè s’ha contractat íntegrament en
versió digital per a les universitats del Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya, entre les quals hi ha la UAB.

Annual Reviews

La UAB ha contractat els 31 títols de la col·lecció de l’edito-
rial Annual Reviews, especialitzada en l’edició de revisions
(vegeu la llista de títols a http://arjournals.annualreviews.org/
action/showJournals;jsessionid=iyVQ1_O8wze9?type=
subscribed). Cada títol correspon a una disciplina diferent i 
es pot accedir íntegrament a les publicacions de 1996 enda-
vant.

De cara al 2005 s’ha ampliat considerablement el ventall de re-
cursos en línia de l’àmbit cientificotècnic, tant de bases de
dades bibliogràfiques com de col·leccions documentals.

De tot el nou repertori cal destacar la base de dades GeoRef,
una font de referència bibliogràfica fonamental per als geòlegs,
un col·lectiu que fins ara no disposava de cap eina bibliogrà-
fica específica, i les col·leccions d’informàtica de l’editorial
Springer (Lecture Notes in Computer Science) i de l’Associ-
ation for Computing Machinery.

En línies generals, les ciències biomèdiques, la biologia mole-
cular i cel·lular, la fisiologia, la microbiologia, etc. són les àrees
més beneficiades. En aquest sentit, mereix un comentari a
part la base de dades Biosis Previews, punt de referència de les
disciplines anomenades ciències de la vida. 

De fet, fins ara el recurs més freqüent per a les ciències de la
vida era CSA Biological Sciencies, que té un abast més limi-
tat que Biosis, i menys específicament Web of Science i Bio-
med. Biosis amplia i potencia les possibilitats de buscar in-
formació en aquestes àrees. No obstant això, cal remarcar que
té una pega important: les referències es limiten a l’any en
curs, el 2005. 

Per últim, també és notable la col·lecció de l’editoral Annual
Reviews, especialitzada en la publicació de treballs de síntesi
d’una àmplia gamma de disciplines, des de l’entomologia fins
a la genètica, passant per l’antropologia, la política o el dret.  

Per conèixer-los més de prop val la pena fer-hi una breu 
ullada:

GeoRef: base de dades de geologia

A partir d’enguany, la base de dades coneguda com a GeoRef
està disponible per a la UAB a través del proveïdor EBSCO,
http://search.epnet.com/. GeoRef és la base de dades bi-

Novetats de ciències 
i enginyeries 
per al 2005
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Cell Press Online

La UAB ha contractat tot el paquet de revistes de l’editorial Cell
Press [http://www.cellpress.com/], accessible íntegrament en
línia de 1996 endavant.

Association for Computer Machinery 
Digital Library

A partir de 2005, els membres de la UAB poden accedir al fons
complet de l’Association Computer Machinery [http:
//www.acm.org/]. El servei inclou el text íntegre de les pu-
blicacions de l’ACM, inclòs el fons històric, i la base de dades
bibliogràfica The Guide to Computing Literature: text ínte-
gre de les publicacions de la l’ACM: revistes, magazines, trans-
accions, ponències, butlletins de notícies i publicacions d’or-
ganitzacions afiliades a l’ACM (vegeu la llista completa de
títols i fons disponibles a http://www.bib.uab.es/cien-
cies/acm.pdf). Base de dades bibliogràfica de l’àmbit in-
formàtic. Recull referències de publicacions especialitzades,
de l’ACM i d’altres editorials.

Biosis Previews 2005

A partir d’enguany, la UAB té accés a la base de dades Biosis
Previews a través de la plataforma ISI Web of Knowledge:
http://go5.isiknowledge.com/portal.cgi. Malgrat la im-
portància de tenir accés a aquesta prestigiosa base de dades, cal
tenir present que, de moment, el contracte es limita a les res-
senyes de l’any en curs, el 2005.

Institute of Physics

La UAB ha renovat el contracte de les publicacions de l’IoP,
concretament la col·lecció que du el nom comercial de Pack-

age Z, la qual inclou l’accés en línia als articles publicats de 1995
endavant (vegeu la llista de títols a http://www.iop.org/EJ/
librarians/-assist=subs/).

American Physiological Society

Els membres de la UAB tenen accés complet a les publicacions
de l’APS [http://www.the-aps.org/publications/journals/].

Els títols inclosos són:

American Society for Microbiology 

Els membres de la UAB tenen accés complet a les revistes de
l’ASM [http://journals.asm.org/], especialitzades en micro-
biologia. Els títols inclosos són: 

• Antimicrobial Agents and Chemotherapy
• Applied and Environmental Microbiology
• Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology
• Clinical Microbiology Reviews
• Eukaryotic Cell
• Infection and Immunity
• Journal of Bacteriology
• Journal of Clinical Microbiology
• Journal of Virology
• Microbiology and Molecular Biology Reviews
• Molecular and Cellular Biology
• Minireview Collection of all Journals 

Tomàs Fabregat
Biblioteca de Ciències i d’Enginyeries



Algunes de les biblioteques de la UAB elaboren periòdica-
ment el que s’anomenen exposicions bibliogràfiques, que es po-
den consultar a través d’Internet i sovint als expositors exteriors
de cada seu. Són un intent de fer conviure el món de la imatge
i el de la lletra; el de la biblioteca presencial i el de la virtual. 
Les temàtiques són diverses, però connecten per continguts amb
els fons de cadascuna d’elles, i la tria té molt a veure amb fets
informativament parlant vigents o històricament memorables.
Les podeu consultar per mitjà de la pàgina principal de cada
biblioteca o bé a les adreces que us adjuntem:

Biblioteca d’Humanitats
Pilar Benejam (setembre de 2004)
http://hipatia.uab.es/exposicions/benejam/portada.htm

Alberto Basso (octubre de 2004)
http://hipatia.uab.es/exposicions/breus/basso/basso.htm

Petrarca (novembre de 2004)
http://hipatia.uab.es/exposicions/petrarca/presenta-
cio.htm

Frederic Mistral i Pèire Bec (desembre de 2004)
http://hipatia.uab.es/exposicions/frederic/bibliografia.htm

Biblioteca de Ciències i d’Enginyeries
El Montseny, reserva de la biosfera (octubre de 2004)
http://www.bib.uab.es/ciencies/montseny.htm

Ramon Margalef, mestre d’ecòlegs (novembre de 2004)
http://www.bib.uab.es/ciencies/margalef.htm

Exposició amb motiu de sant Albert Magne (novembre 
de 2004)
http://www.bib.uab.es/ciencies/santalbert/san-
talbert04.htm

Dones i ciència (desembre de 2004)
http://www.bib.uab.es/ciencies/expo/cienciaigenere/
donesciencia.htm

Biblioteca de Ciències Socials
L’ampliació de la Unió Europea (del 15 de setembre 
al 15 d’octubre de 2004)
Selecció de revistes d’intercanvi que es reben a la Biblioteca
(expositor de la Biblioteca / juliol-agost)
http://www.bib.uab.es/socials/bampliacio.htm

Els working papers (del 25 d’octubre al 19 de novembre 
de 2004)
http://www.bib.uab.es/socials/bworkingp.htm

Treball infantil i de menors (del 15 de novembre al 10 
de desembre de 2004)
http://www.bib.uab.es/socials/b5jornadesrl.htm

Biblioteca de Comunicació
La indústria de l’audiovisual: ràdio i televisió (desembre de 2004)
http://www.bib.uab.es/comunica/indauvi/index.htm

Darreres exposicions


