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Aquest petit fullet descriu la trajectòria de les biblioteques de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, paral·lela a la vida acadèmica i institucional. En unes poques pàgines 
assenyala els principals períodes de la seva història i les fites (fracassos i èxits) més 
importants.

D’una situació inicial marcada per una certa precarietat i desorientació, les biblioteques 
de la nostra universitat es consoliden amb els temps com un servei ben estructurat 
i dotat d’un model eficient i d’inestimables recursos per a la docència, la recerca i la 
transferència de coneixement a la societat.
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Els promotors de la UAB i, sense cap mena 
de dubte, el seu primer valedor i rector, Vi-
cent Villar Palasí, pretenien crear una uni-
versitat «de campus». Això volia dir que es-
tigués localitzada en un espai periurbà on 
se situessin les diverses facultats, espais 
de recerca, residències, serveis, etc. El mo-
del dominant, encara que no l’únic, era el 
model de moltes universitats nord-ameri-
canes (en absolut de totes). Algunes uni-
versitats americanes s’organitzen entorn 
d’una gran biblioteca central, habitual-
ment la més important del campus, que 
sovint es complementa amb biblioteques 

de facultats, d’instituts de recerca, d’hos-
pitals, d’escoles o de departaments.

El primer rector i impulsor de la Univer-
sitat Autònoma, Dr. Villar Palasí, tenia al 
cap un campus amb una única biblioteca 
central. El primer degà de la Facultat de 
Lletres, Frederic Udina, així ho rememora: 
«Respecte al tipus de biblioteca que volia 
implantar-se, s’imposà el criteri defensat 
des del primer dia pel Dr. Villar, el qual so-
miava amb la construcció d’una biblioteca 
per a 600.0000 volums i era contrari a les 
biblioteques de facultat».1 

«Existí, des de la primeria, la idea d’una 
gran biblioteca central, per la qual cosa 
es projectà de seguida un vast edifici al 
campus; és el que actualment, si bé con-
té en part la biblioteca, està ocupat prin-
cipalment pel Rectorat i la Gerència, amb 

1  Udina i Martorell, Frederic. Notes històriques de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 
1995. p. 64.

Una de les sales de l’antiga 
Biblioteca General, 
ubicada a l’edifici  
del que serà el Rectorat  
de la Universitat.
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totes les oficines centrals.»2 Aquest va ser 
un dels factors (després en comentarem 
d’altres) que impedí el reeiximent d’aquest 
model. La universitat que començava va 
aconseguir recursos per a la construcció 
de la biblioteca general (actual edifici del 
Rectorat), però no per a la construcció de 
l’edifici que havia d’acollir el Rectorat, la 
Gerència i els serveis administratius cen-
trals de la universitat.3

Això comportà que, des de bon comença-
ment, en un únic espai, l’edifici situat «a 
la muntanyeta», actualment ubicat entre 
l’estació dels Ferrocarrils i la Facultat de 
Veterinària, els espais inicialment pen-
sats per a «biblioteca general», «centre 
de documentació», «cinemateca» i «mu-
sicoteca» (més de 14.000 m2)4 s’anessin 
reduint progressivament fins que l’any 
2002 els últims espais d’ús bibliotecari es 

van traslladar a l’edifici de la Biblioteca de 
Comunicació i Hemeroteca General, a la 
plaça Cívica.

L’altra raó del fracàs d’aquest model va 
raure en la ubicació de l’edifici esmentat. 
En efecte, les primeres facultats i edificis 
es van construir en el que avui anomenem 
edificis B i C, és a dir, els espais que conte-
nen les facultats de Lletres, Econòmiques 
i Empresarials i Dret i les facultats de Ci-
ències. Encara no construïda la Facultat de 
Veterinària ni les passarel·les que uneixen 
el camí del Rectorat amb la plaça Cívica i 
l’edifici B, el que havia d’ésser l’edifici de la 
biblioteca central quedava molt lluny i mal 
comunicat per fer possible un ús quotidià 
dels fons i els serveis.

Un altre motiu que impossibilità l’èxit 
d’aquest model fou la manca de consens 
sobre el model de biblioteca que calia pro-
moure. Hem vist que el primer rector i 
president de la Comissió Promotora, Villar 
Palasí, defensava un sistema de biblioteca 
central de campus. Aquesta idea no devia 
estar prou consolidada ja que, en una data 
tan primerenca com el juny de 1973, el 
Dr. Martí de Riquer, vicerector i president 
delegat de la Comissió Promotora, afir-
mava: «otro punto —no problema— es la 
eterna discusión sobre si la Universidad 
Autónoma de Barcelona debe centralizar 
todos sus fondos bibliográficos en un solo 
recinto (la Biblioteca General de la Univer-
sidad) o si debe tener algunos fondos en 
bibliotecas especializadas situadas en las 
facultades».5

2 Ídem p. 64.
3 Ídem p. 64.
4 «Programa de necesidades para el concurso de anteproyectos para la Universidad Autónoma de Barcelona. Junio 1969» (mecanoscrit).
5  Riquer, Martín de, «Proyecto de una posible solución de los problemas planteados en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Barcelo-

na» (mecanoscrit), març de 1973.

Alguns dels projectes del 
nou campus universitari 

preveien un edifici que 
compartirien el Rectorat  

i la Biblioteca  
de la Universitat.
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El Dr. Martí de Riquer manifestava, en el 
mateix document, la seva opinió sobre la 
qüestió: «En toda universidad existen dos 
tipos de bibliotecas necesarias y obligatori-
as: la Biblioteca General y la biblioteca par-
ticular de departamento o seminario. No 
tiene sentido, en cambio, una biblioteca de 
facultad».6

Tanmateix, aquestes darreres (les biblio-
teques de facultat) foren les que, durant 
els primers anys de la Universitat, van 
acabar imposant-se, bàsicament perquè, 
arran de la creació dels primers estudis 
i facultats, es van començar a acumular 
fons bibliogràfics que, una vegada traslla-
dats al campus de Bellaterra, no anaren a 
parar a la Biblioteca General sinó a espais 
de les facultats (usualment aules habili-
tades com a biblioteques).

Això passà, repetidament, amb els di-
ferents estudis: «Ben aviat el Dr. García 
Doncel començà la biblioteca de Física.»;7 
«s’organitzà la biblioteca (de la Facultat 
de Ciències Econòmiques i Empresarials) 
en el propi local de l’Escola d’Idiomes (a 
l’Av. de les Drassanes de Barcelona)»;8 «en 
una facultat d’Informació no podia man-
car, però, una atenció especial a la premsa 
i per això de seguida s’obrí l’Hemeroteca 
(primer a l’edifici del CSIC del carrer Egip-
cíaques, després a l’edifici de l’Escola d’Idi-
omes)»;9 «Després, la biblioteca de San Cu-
gat (de la Facultat de Lletres) es traslladà a 
la Facultat de Lletres de Bellaterra, mentre 
les revistes es quedaven a la Central»;10 «es 
formaren altres biblioteques, com les de 
les facultats de Medicina i de Ciències, to-
tes dues a l’Hospital de Sant Pau (…). L’any 
1971 s’hi afegí la de Dret i el 1972 la de 
Ciències de la Informació».11

6 Ídem.
7 Ibíd., op. cit., p. 34.
8 Ibíd., op. cit., p. 37.
9 Ibíd., op. cit., p. 60.
10 Ibíd., op. cit., p. 64.
11 Ibíd.,op. cit., p. 64.

En aquest projecte  
inicial de la Universitat,  
la Biblioteca ocupava 
l’edifici del que aviat seria  
el Rectorat.
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Construïts els edificis B i C del campus (eix 
Lletres-Dret i Ciències) i l’edifici del Recto-
rat l’any 1973, i destituït el primer rector, 
Vicent Villar Palasí, les inversions materi-
als (fins a l’any 1985 la Universitat depen-
drà directament del Ministeri d’Educació i 
Ciència) van ser molt escasses.

Les biblioteques que s’anaven formant 
a totes les facultats s’ubicaven en aules 
habilitades per a aquest fi, amb una sola 
sala de lectura sense fons documentals i 
amb una finestreta que connectava amb el 
magatzem, a la qual es dirigien els usuaris 
que volien sol·licitar qualsevol document.

L’interès per dotar de col·leccions docu-
mentals el nous estudis i la recerca existí 
des de bon començament, però els recur-
sos van ser força limitats. A l’acta de la 
Comissió Promotora de 19 de novembre 
de 1968 trobem les anotacions següents: 
«Por otro lado se dispone de 100.000 pe-
setas para la Biblioteca. El Dr. Martín de 
Riquer comunica que ya ha recibido pro-
mesas de dos editoriales respecto a rega-
los de libros. El Dr. Villar Palasí cree con-
veniente que los Decanos se ocupen de la 
función de obtener libros y publicaciones 
de editoriales y organismos oficiales»;12 
«El Sr. Decano de la Facultad de Medici-
na explica […] que se realizarán gestiones 
cerca de editoriales y laboratorios para la 
obtención de libros».13

La col·lecció bibliogràfica va anar creixent 
a un ritme força moderat. L’any 1973, el 

12  «Acta de la Comisión Promotora de la Universidad Autónoma de Barcelona», 19 de novembre de 1968 (mecanoscrit).
13  Ídem.

Antiga Biblioteca 
d’Econòmiques.

Créixer dins  
la precarietat
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vicerector Martí de Riquer afirmava «la 
Universidad Autónoma de Barcelona, en 
los cuatro años que tiene de vida e invirti-
endo varios millones de pesetas, ha adqui-
rido unos 97.100 libros, de los cuales unos 
12.300 catalogados».14 D’aquest total de 
llibres, a finals del curs 1972-1973, 42.375 
volums corresponien a la Biblioteca Gene-
ral. Aquest ritme de creixement continuà 
els anys següents: «El nombre de volums 
de la Biblioteca Central passà de 105.553 
l’any 1980 a 132.592 l’any 1985».15 «L’aug-
ment anual corresponent a l’any 1983 fou 
de 23.230 llibres, dels quals 15.317 van 
arribar per compra i 7.913 per donatiu».16 
El conjunt de les biblioteques incremen-
tà, per tant, les col·leccions en un màxim 
de 20.000 volums l’any, comptant tots els 
centres, Girona, Lleida i les Illes incloses, 
i sumant compres i donacions. Així s’arri-
bà l’any 1988 a una col·lecció formada per 
430.468 volums.

Ultra les mancances d’espai i equipaments 
i la limitació de recursos per a les adqui-
sicions documentals, un altre dels dèficits 
que s’arrossegarà durant molts anys serà el 
relatiu al personal de les biblioteques. Al-
gunes comencen a funcionar sense perso-
nal professional, com explica el professor 
Udina en relació amb l’Hemeroteca de la 
Facultat de Ciències de la Informació: «era 
atesa per un estudiant, car les dotacions 
no podien donar per més».17 Als anys se-
tanta, per exemple, en el conjunt de les bi-
blioteques de la Universitat hi treballaven 
tres bibliotecàries i, de «personal asimilado 
a bibliotecarios», 9 persones. A la plantilla 

hi figuren també 15 auxiliars, dels quals 
cinc són estudiants.

Endemés, serà permanent la reclamació, 
pels bibliotecaris, d’un reconeixement 
professional adequat, ja que són contrac-
tats com a auxiliars de biblioteques (assi-
milats a personal administratiu) malgrat 
llurs titulacions de grau mitjà o superior. 
És també una reclamació permanent de la 
Universitat al Ministeri d’Educació i Cièn-
cia (del qual depèn a tots els efectes) la 
creació d’una escala d’ajudants d’arxius i 
biblioteques com existeix en altres insti-
tucions de l’Estat.18 La direcció de la bibli-
oteca parla, expressament, de la «penuria 
de salarios que esta Dirección puede ofre-
cer».19

14  Riquer, op. cit.
15  Ibíd., op. cit., p. 60.
16  «La situación bibliotecària de la Universitat Autònoma de Barcelona», s. n. (1984?)
17  Ídem, p. 60.
18  Carta d’Amadeu-J. Soberanas al rector de la Universitat de 23 de novembre de 1973.
19  Carta d’Amadeu-J. Soberanas al rector de la Universitat de 10 d’octubre de 1973 (mecanoscrit).

Antiga Biblioteca  
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Aquesta reclamació professional bàsica, 
formar part d’un cos de funcionaris en 
equivalència amb la titulació universitària, 
serà una lluita perenne dels bibliotecaris, 
de la direcció de la biblioteca i de la matei-
xa Universitat fins a l’any 1987, en què, 
finalment, la Universitat, ja veritablement 
autònoma, crea el seu propi cos d’ajudants 
d’arxius i biblioteques.

Un altre dels problemes que afrontà la 
Biblioteca va ser la manca d’una direc-
ció professional estable de la Biblioteca. 
Segons l’esquema institucional vigent 
en aquells moments, la plaça de director 

corresponia a un membre del cos facul-
tatiu d’arxivers, bibliotecaris i arqueò-
legs de l’Estat. Sovint aquesta plaça era 
ocupada per funcionaris estatals acabats 
d’ingressar al cos que romanien de mane-
ra transitòria al càrrec fins a trobar una 
destinació més propera al seu domicili 
habitual. D’aquesta manera la direcció de 
la Biblioteca era ocupada per professors 
nomenats pel rector (Amadeu-J. Sobe-
ranas, Manuel Mundó), que havien de 
compatibilitzar aquesta responsabilitat 
amb les seves tasques com a docents i in-
vestigadors, o per funcionaris de l’escala 
d’auxiliars de biblioteca.

Antiga Hemeroteca  
de Ciències de  
la Informació.
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A partir de l’any 1980, des del rectorat 
d’Antoni Serra Ramoneda i, més clara-
ment, a partir de 1985, quan la Generalitat 
de Catalunya assumeix les competències 
sobre el sistema universitari, la Universitat 
Autònoma de Barcelona enceta un període 
de franca expansió. 

L’any 1987 es construeix la Facultat de 
Veterinària (creada l’any 1982) amb 
una nova biblioteca (que serà ampliada 
l’any 1992). La Facultat de Comunicació  
—aleshores de Ciències de la Informa-
ció—, creada l’any 1971, disposarà també, 
a partir de 1986, d’un edifici propi, dotat 
d’espais ad hoc per a la biblioteca i l’heme-
roteca. 

L’any 1985 es construeix una nova bibli-
oteca de Lletres (fins aquell moment ubi-
cada en aules de la Facultat). Situada al 
costat d’un nou auditori, la biblioteca (ac-
tualment Sala de Revistes de la Biblioteca 
d’Humanitats) disposarà de 2.000 m2 de 
superfície, dotació d’espai inimaginable en 
temps anteriors.

L’Escola de Formació del Professorat es 
trasllada al campus de Bellaterra, amb un 
espai dedicat a la seva biblioteca. Tam-
bé s’instal·la, en els espais de la biblioteca 
d’Econòmiques, la Biblioteca Carandell, 
d’història econòmica.

El que potser és més rellevant és l’evolu-
ció dels pressupostos de la Universitat, 
que van créixer de manera notable, sovint 
espectacular. De mil cent vint-i-cinc mili-
ons de pessetes l’any 1979 a cinc mil qua-
tre-cents seixanta l’any 1985, i arriben a 
divuit mil dos-cents vuitanta milions l’any 
1990.

La nova Biblioteca  
de Lletres, actualment 
sala de Revistes de la 
Biblioteca d’Humanitats, 
inaugurada l’any 1985.

Comença  
la recuperació
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Aquest període comença amb la construc-
ció de la nova Biblioteca de Ciències So-
cials, que integrarà els fons documentals 
de Ciències Econòmiques i Empresarials, 
Dret, Ciències Polítiques i Sociologia. Es 
crea la primera biblioteca d’àrea.

El Reglament del Servei de Biblioteques, 
aprovat l’any 1989 per la Junta de Govern, 
establirà un nou model bibliotecari (vigent 
fins avui dia) per al conjunt de la Universi-
tat. S’abandona l’esquema d’una gran bibli-
oteca general compartint servei amb biblio-
teques de facultat, departament o seminari 
i s’estableix un Servei de Biblioteques que 
«s’estructura en grans unitats temàtiques o 
atenent criteris de territorialitat». Aquestes 
biblioteques de grans àrees temàtiques o 

territorials estaran vinculades (mitjançant 
les comissions d’usuaris) a les facultats, els 
departaments i els centres de recerca i de-
pendran directament del govern de la Uni-
versitat (Equip de Govern i Gerència). 

Progressivament, s’anirà implantant aquest 
model: Biblioteca de Ciències Socials, Bi-
blioteca d’Humanitats, Biblioteca de Cièn-
cies, Biblioteca Universitària de Sabadell, 
etc. S’estableix clarament que la regulació 
del sistema bibliotecari és competència 
exclusiva de la Junta de Govern de la Uni-
versitat.

El mateix any 1989 comença la informatit-
zació de les biblioteques, un projecte gene-
rosament finançat per la Universitat i que 
es farà en aliança amb altres universitats 
catalanes. Comença també la participació 
en projectes europeus, el més important 
dels quals és el projecte Decomate, amb la 
Universitat de Tilburg i la London School 
of Economics and Political Science. Aquest 

La Biblioteca 
d’Humanitats, 

inaugurada l’any 
1997.

Dues dècades  
prodigioses
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projecte, que tenia com a socis l’empresa 
d’informàtica Digital i les editorials Elsevi-
er, Kluwer i Academic Press, significà que 
la nostra universitat se situés en el petit 
grup d’universitats del món amb capacitat 
per fer arribar als usuaris revistes científi-
ques en format electrònic.

L’any 1990, el Servei de Biblioteques as-
sumeix la creació i la posada en funcio-
nament de l’Arxiu General i Històric de la 
Universitat, que anys a venir passaria a de-
pendre de la Secretaria General.

Fins a finals del mil·lenni, es duen a terme 
avenços rellevants en tot l’àmbit bibliote-
cari. Pel que fa a les infraestructures físi-
ques, destaca la construcció de la Biblio-
teca d’Humanitats l’any 1997, amb 8.600 
m2, on s’integraran els fons documentals 
de tres biblioteques (Lletres, Formació del 
Professorat i Traducció) i quatre facultats 
(Lletres, Psicologia, Traducció i Educació).

Pel que fa a les tecnologies, podríem desta-
car la creació de la xarxa de bases de dades 
en CD-ROM l’any 1994, el web del Servei 
de Biblioteques l’any 1996, el desenvolu-
pament del Catàleg Col·lectiu de les Uni-
versitats de Catalunya (CCUC) i la creació 
del primer dipòsit digital d’Espanya (TDX, 
tesis doctorals en xarxa, del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya, 
fundat l’any 1995).

El Servei de Biblioteques, que des de 1991 
implementà el sistema de direcció per ob-
jectius, posarà en funcionament l’any 2000 
el sistema de gestió de qualitat ISO 9002 i 
n’obtindrà la certificació. L’ampliació dels 
serveis comportarà que dues biblioteques 
del campus obrin a la nit, els caps de set-
mana i els festius.

El nou mil·lenni s’inicia mantenint l’em-
branzida dels anys anteriors. Es consoli-
da l’aposta pels mitjans i serveis digitals 
(420 línies Ethernet a les biblioteques, a 
prop de tres milions de pàgines consul-
tades del web de biblioteques, compra de 
llibres electrònics, etc.). L’any 2002 veu el 
naixement d’un dels equipaments cabdals 
al campus: el nou edifici de la Biblioteca de 
Comunicació i Hemeroteca General (amb 
10.286 m2), que assumirà, entre d’altres, 
les funcions de l’antiga Biblioteca General. 
A redós del Pla director de la Universitat, 
l’any 2002 s’aprova el Pla estratègic del 
Servei de Biblioteques per a 2003-2006. 
Els diferents plans d’acció que preveu pre-
tenen mantenir i desenvolupar un conjunt 
de serveis (la primera Carta de serveis fou 
aprovada l’any 1999) d’alta qualitat i efici-
ència.

Paral·lelament, amb la implementació del 
sistema ISO de gestió de qualitat, les pri-
meres avaluacions externes (AQU, ANE-
CA) confirmen l’encert de les estratègies 
de gestió encetades.

Nova sala remodelada 
de la Biblioteca de 
Medicina del campus 
de Bellaterra.
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Durant la primera dècada (1988-1998) les 
col·leccions documentals s’incrementaran 
significativament. S’ingressaran una mit-
jana de 31.500 llibres anuals i el nombre 
de publicacions periòdiques passarà de 
13.829 l’any 1987 a 37.910 l’any 1998. 
S’incrementà en més d’un 70 % les subs-
cripcions «vives». El Consorci de Bibliote-
ques Universitàries de Catalunya (CBUC) 
engega una política de compra massiva de 
publicacions periòdiques (anomenat inter-
nacionalment «Big Deal») amb els princi-
pals editors internacionals, amb l’objectiu 
d’aconseguir la subscripció de totes les 
seves revistes. També es durà a terme la 
compra en grans paquets de llibres electrò-
nics. La despesa dedicada a les adquisici-
ons bibliogràfiques passarà de 106 milions 
de pessetes l’any 1988 a 364 milions l’any 
1998.

La resposta dels usuaris serà molt positiva: 
l’any 1998 s’arribarà a la xifra de 4.625.727 
usuaris presencials a les biblioteques (qua-
tre vegades més que a finals de la dècada 
anterior). Al mateix temps, cap a finals de 
la dècada la plantilla de bibliotecaris arri-
barà a la xifra de 70 (39, l’any 1987).

Durant la segona d’aquestes dècades pro-
digioses es desenvoluparan enormement 
els serveis digitals: els dipòsits digitals del 
CBUC (TDX, RACO, RECERCAT, ARCA, 
MDC, etc.), el Dipòsit Digital de Docu-
ments de la Universitat Autònoma (DDD) 
assolirà posicions de lideratge en els ràn-
quings espanyols i internacionals, el web 
del Servei de Biblioteques arribarà a la 
xifra de 12,3 milions de hits, es posaran 
en marxa plans de renovació dels equipa-
ments informàtics, i es posarà al servei 
dels usuaris el multicercador Trobador, el 
gestor bibliogràfic Refworks i el servei de 
referència en línia Pregunt@. 

També es desenvolupa el Pla general de la 
col·lecció i s’aconsegueix, l’any 2008, arri-
bar a 13.000 revistes digitals, el 51 % de les 
revistes subscrites.

L’any 2003 s’ateny la xifra rècord de 
683.723 documents prestats al conjunt de 
les biblioteques i, l’any 2006, les bibliote-
ques arriben a la xifra d’1 milió de libres, 
fet que situa la nostra col·lecció documen-
tal entre les primeres d’Espanya. Al mateix 
temps, l’any 2008, el CBUC inaugura a 
Lleida el dipòsit GEPA de descàrrega i em-
magatzematge de documents de poc ús.

Edifici de la 
Biblioteca de 

Comunicació i 
Hemeroteca General, 
inaugurat l’any 2002.

12 50 anys de biblioteques



La crisi econòmica comença a Espanya 
l’any 2008. L’impacte en el funcionament i 
en els recursos de les diferents administra-
cions públiques no serà instantani ni ho-
mogeni. El seu impacte tampoc compor-
tarà que les administracions passin d’una 
situació de benestar suprem a una altra de 
precarietat absoluta.

En aquest apartat explicarem quin va ser 
l’impacte en el conjunt de biblioteques de 
la Universitat i, alhora, quins àmbits no 
van ser afectats i també quins àmbits, mal-
grat els ajustaments pressupostaris, van 
seguir progressant.

Els principals impactes negatius es van 
produir en tres àmbits:

—  La paralització de noves inversions 
en infraestructures (abandonament 
del projecte d’un nou edifici per a la 
Biblioteca de Ciència i Tecnologia, re-
ducció al mínim de les obres de man-
teniment i renovació d’espais, supres-
sió dels recursos per a la renovació 
d’equipaments tecnològics).

—  Política d’estalvis màxims en temes de 
personal (les baixes, les jubilacions, 
les excedències, etc., no es cobreixen; 
congelació de les retribucions dels 
personal amb reduccions puntuals de 
beneficis salarials i complementaris).

—  Davallada dramàtica en la compra de 
monografies. Atès que aquesta com-
pra bàsicament depèn de pressupos-
tos de facultats, departaments i pro-
jectes de recerca i llurs recursos han 
minvat radicalment, es restringeix 
al màxim la compra de monografies. 
L’any 2013, per exemple, es compren 
només 9.253 llibres, un 48 % menys 
que l’any 2010; l’any 2014 se’n com-

Aplicació que permet 
la consulta del  
web del Servei de 
Biblioteques des del 
telèfon mòbil.

Conviure  
amb la crisi
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pren 6.323, la caiguda en relació amb 
el 2008 és del 59 %. Durant aquests 
anys, només una tercera part dels lli-
bres ingressats a la biblioteca són de 
compra.

—  Recordem que, durant els anys no-
ranta, havíem arribat a una xifra de 
compra de monografies tres vegades 
superior a la d’aquests anys de crisi.

En altres esferes de l’activitat, la crisi, però, 
no va tenir cap impacte significatiu. En es-
pecial vull destacar les dotacions per a la 
contractació de revistes científiques i ba-
ses de dades. Els recursos per a aquestes 
subscripcions depenien gairebé de manera 
absoluta del pressupost general de la Uni-
versitat, i els diferents equips de govern, 
amb criteri encertat, van fer un gran es-
forç per mantenir les dotacions econòmi-
ques. D’aquesta manera, no només es van 
mantenir les revistes i les bases de dades 
subscrites abans de la crisi, sinó que fins 
i tot (amb l’inestimable ajuda de l’esforç 
cooperatiu del CBUC) es van incrementar. 
Així, l’any 2016 la Universitat arribarà a te-

nir una de les col·leccions de publicacions 
periòdiques més importants d’Espanya: 
75.752 títols i 30.671 publicacions periò-
diques «vives» (recordem que tres dècades 
abans, l’any 1987, la UAB tenia una col·lec-
ció de 13.829 publicacions periòdiques i en 
subscrivia menys de 7.000).

Endemés s’ha produït un canvi substan-
cial: 26.860 títols (el 80 %) es reben l’any 
2016 en suport electrònic en línia.

Durant tot aquest període (encara inaca-
bat), des de les biblioteques es continua 
treballant i fent aportacions molt positi-
ves de cara als usuaris. El Dipòsit Digital 
de Documents (ddd.uab.cat) es consolida 
com un dels més rellevants a escala espa-
nyola i internacional. Un servei cooperatiu 
del CBUC, el sistema de préstec consorciat 
PUC, fa que, de fet i de manera molt àgil, 
el conjunt de fons documentals de totes 
les biblioteques universitàries estiguin a 
l’abast de tots els universitaris.

Durant aquests anys, les biblioteques foca-
litzen bona part del seu treball en el suport 
a la docència i a la recerca. Exemple en són 
el portal de Suport a l’Acreditació i Avalu-
ació de la Recerca i el portal de Propietat 
Intel·lectual i Accés Obert.

La presència a les xarxes socials, els resul-
tats de les enquestes de satisfacció dels 
usuaris, els cursos de formació adreçats 
als usuaris de les biblioteques (més de 500 
l’any 2015), la gestió dels fons personals 
i els treballs de digitalització dibuixen un 
servei que, malgrat les reduccions dels 
pressupostos (800.000 euros menys l’any 
2015 que sis o set anys abans) manté la 
seva orientació d’oferir serveis i productes 
de qualitat als usuaris.

El Dipòsit Digital 
de Documents de la 

Universitat, una eina de 
gran repercussió per a 

la projecció de l’activitat 
acadèmica i científica.
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