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PRESENTACIO
L'any 1990 ha estat per a les biblioteques de la UAB, l'any de
la informatització. En parlem llargament en diversos apartats d'aquesta
Memòria, però voliem destacar aquest tema abans de tot, ja que el pas de
la biblioteca tradicional a la biblioteca automatitzada era una aspiració
llargament esperada per tots els estaments de la nostra Universitat. El
Reglament del Servei de Biblioteques, posa de manifest que la finalitat del
Servei és la de garantir la informació documental necessària per tal que
la institució universitària pugui assolir els seus objectius: la docència,
la discència , la investigació i l'extensió universitària. Estem segurs que
la informatització de les nostres biblioteques ajudarà clarament a portar
a terme les funcions que tenen assignades, posant a l'abast dels usuaris
tota una sèrie de prestacions que la biblioteca tradicional no pot oferir
o únicament ofereix parcialment.
L'avaluació que fem de les dades estadístiques de 1990 és força
positiva. Destaquem-ne algunes : el nombre d'usuaris que han estat atesos
per les nostres biblioteques durant aquest any és de 2.433.280, un 27,93
% més que l'any anterior. Aquests usuaris han tingut a la seva disposició
15.000 m2 de locals, amb uns 30 km. lineals de prestatgeries amb materials
bibliogràfics, concretament el nombre de documents consultats ha estat de
907.433 que han pogut examinar seguts en una de les més de 3.000 places de
lectura amb les que compten les nostres biblioteques, mentre que en 240.003
casos han optat per emportar-se'n el llibre en préstec
En últim terme destacar que la nostra participació en el projecte
"Telephassa" del programa de les Comunitats Europees COMETT-2 és una rellevant
experiència en matèria de noves tecnologies aplicades a la informació que
mostra que les nostres biblioteques , cada vegada més, estan assolint un
nivell mereixedor d'una projecció europea.

Joan Gómez Escofet
Director del Servei de Biblioteques

DADES ESTADISTIQUES
A continuació es comenten breument alguns dels paràmetres que
cal tenir més en compte a l'hora de realitzar una anàlisi de les dades
estadístiques de les biblioteques. En alguns casos s'indica la biblioteca
o biblioteques que més destaquen quantitativament en un o altre tema, sense
voler ser això indicatiu de cap tipus de valoració qualitativa, que únicament
pot realitzar-se tenint en compte diversos paràmetres i relacionant-los amb
altres factors no indicats en aquest apartat com, per exemple, nombre de
persones que treballa a cada biblioteca o nombre d'usuaris potencials. Per
altra banda, i per tal de poder veure l'evolució de les dades al llarg d'un
període de temps més ampli que el purament anual d'aquesta memòria, sovint
s'indiquen les xifres referents als darrers anys.

FONS BIBLIOGRAFICS
1. Llibres
Durant 1990 el nombre de llibres que han estat registrats a les
nostres biblioteques ha estat de 40.172. més de 20.000 dels quals procedeixen
de donacions o han estat rebuts per intercanvi. Això representa un increment
del 10,95 % respecte l'any anterior. El nombre total de llibres segons registre
és, a 31 de desembre de 1990, de 530.792.
any

nombre de llibres

registrats

1990

1987
1988
1989

26.693
32.231
36.205
40.172

En el quadre número 1 es pot veure gràficament la l'evolució
d'aquests darrers 4 anys:

La biblioteca que més llibres ha registrat és la Biblioteca de
LLetres (9.110 llibres), seguida de la Biblioteca de Ciències Socials (6.807
llibres) i de la Biblioteca de Ciències (3.710 llibres).
2. Publicacions periòdiques
Pel que fa referència a les publicacions periòdiques, els fons
també han estat incrementats amb noves col.leccions, concretament 1.905,
un 9,24 % més que l'any anterior. En total sumen 22.516 col.leccions, de
les quals 22.251 són revistes i 265 són diaris, la major part dels quals
estan dipositats a l'Hemeroteca General, que és la que ha incrementat els
seus fons amb un major nombre de col.leccions (391 títols) durant aquest
any.
Les publicacions periòdiques en curs de recepció són 10.317,
un 18,90% més que el 1989. Globalment, un 43,36 % d'aquestes col.leccions
es reben per subscripció de pagament, el 17,69 % es reben per intercanvi
amb publicacions de la UAB i el 38,93 % són donatius.

LLIBRES CATALOGATS
L'any 1990 han estat catalogats i classificats a les nostres
biblioteques 34.890 llibres, xifra que representa un lleuger descens (- 1,77%)
respecte a l'any anterior, però que assenyala la tendència a l'estabilització
en els darrers tres anys:
any
nombre de llibres catalogats
1988
1989
1990

1987

34.771
35.522
34.890
Quadre 2

19.450

Cal destacar que, durant 1990, s'ha posat en marxa la Secció
de Procés Tècnic que, des del mes d'octubre, es fa càrrec de la catalogació
dels fons de la Biblioteca General, la Biblioteca de Ciències de la Comunicació
i la Biblioteca de Veterinària. Les biblioteques de Lletres (8.220 llibres)
i de Ciències Socials (7.204 llibres) són les que han assumit un major volum
de catalogació.

USUARIS
El nombre d'usuaris a les biblioteques de la UAB durant 1990
ha estat de 2.433.280. L'increment respecte l'any anterior ha estat d'un
27,93 %.
any
1988
1989
1990

nombre d'usuaris

1.452.700
1.901.924
2.433.280
Quadre 3

La Biblioteca de Ciències Socials (759.885 usuaris) ha estat
la més utilitzada, seguida per la Biblioteca de Lletres (432.087 usuaris).

CONSULTA SALA
El nombre de llibres consultats a les biblioteques ha estat de
642.349, lleugerament inferior (- 5,50 %) respecte l'any anterior. En canvi,
si tenim en compte que les consultes de publicacions periòdiques, 265.084,
han augmentat un 6'51 %, podem afirmar que la consulta a sala es troba molt
estabilitzada: un total de 928.642 consultes,
(- 2,28 % respecte l'any
1989).
any
consultes

nombre de consultes

nombre de

total
llibres

revistes

consultes
1989
1990

679.782
642.349

248.860
265.084

928.642
907.433

Quadre 4

PRESTEC
El nombre de préstecs domiciliaris ha estat aquest any de 240.003,
que representa un 1,58 % d'increment respecte 1989 i mostra una notable
estabilitat amb tendència a l'augment:
Quadre 5

La biblioteca que major nombre de préstecs ha realitzat és la
Biblioteca de Lletres (57.508 préstecs), que també ha estat la que més
consultes a sala ha atès (162.081 llibres i 61.487 publicacions periòdiques).
La segona biblioteca en nombre de préstecs és la de Ciències Socials (31.575
préstecs) que també ho és en nombre de consultes a sala (134.366 llibres
i 65.255 publicacions periòdiques).

MATERIAL NO LLIBRE
No volem acabar aquests comentaris a les dades estadístiques
que s'inclouen en aquesta memòria sense fer esment al notable increment de
la presència de materials no llibraris a les nostres biblioteques.
Els CD-ROM són segurament el material que de manera més
espectacular ha entrat a formar part important en la vida de les biblioteques
en els darrers anys. El 1989 es van comprar els primers lectors de CD-ROM
a les nostres biblioteques i l'adquisició d'obres i bases de dades en aquest
suport ha estat molt important durant 1990. En l'apartat corresponent trobareu
informació detallada sobre el nombre de consultes i d'usuaris d'aquest nou
mitjà d'emmagatzematge d'informació.
També, per a concloure, destacar l'increment dels documents en
microforma (microfilms 69,51 % , microfitxes 61,34 %) i del nombre de vídeos
(30'41%).

BALANÇ ECONOMIC DE LA DESPESA EN FONS
BIBLIOGRAFIC DE LA UAB (1989)

textualment:

L'article 34 del Reglament del Servei de Biblioteques diu

"La Direcció del Servei de Biblioteques, amb caràcter anual,
elaborarà un informe sobre la despesa en fons bibliogràfics i documentals
efectuada per la UAB, que trametrà a la Comissió General de Biblioteques
i farà pública a través de la memòria anual del Servei."
Les dades de 1990 no estan encara disponibles i seran incloses
en la memòria de 1991. L'avaluació de la despesa bibliogràfica de 1989 ha
estat elaborada amb les dades proporcionades per l'Area d'Economia i Finances.
Les xifres que es donen han de considerar-se únicament orientatives ja que
les dades són anteriors a la implantació del projecte SIDEC, que és el sistema
integrat de descentralització econòmico-comptable que utilitza actualment
la nostra universitat i que permet fer un seguiment molt més detallat de
les despeses. Per això, no ha estat possible distingir entre adquisicions
bibliogràfiques i despeses d'edició realitzades pels diversos centres de
cost. En tot cas, donat que el procés de recollida de dades ha estat el mateix
que el dels anys anteriors, podem indicar que l'increment respecte a l'any
1988 va ser d'un 59 % en el cas de les adquisicions realitzades. Les despeses
pendents d'execució, que fan referència a les P.G. sense R.O. (propostes
de despesa pendents del reconeixement d'obligacions) van ser gairebé un 27
% més elevades que l'any anterior.

BALANÇ ECONOMIC DEL SERVEI

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST DE FUNCIONAMENT 1990
Centre de Cost 800.00
ASSIGNACIO PRESSUPOSTARIA................... 6.192.000.-

Concepte

T.

T.Capitol

1. Despeses manteniment:
Manteniment equip d'oficina
Manteniment................

52.128.16.830.Total..................

68.958.2. Despeses funcionament:
Material d'oficina , impresos
i transports...............
C.I. Material oficina......

48.186.972.779.-

Caixa i segells............

516.194.-

Servei Centre de Càlcul....

506.948.-

Impremta...................

150.067.-

Servei de Publicacions.....

799.998.-

Material d'oficina invent.

97.920.-

Adq. Equip informàtic......

1.201.467.-

Total..................

4.293.559.-

3. Atencions Socials, dietes i reunions:
Conferències i Congres.....

121.195.-

Dietes.....................

373.650.-

494.845.-

Total..................

4. Adquisicions llibres i revistes:
Llibres...................

1.610.048.-

Revistes..................

1.975.761.-

Enquadernació.............

139.235.-

Total..................

3.725.144.-

5. Despeses P. Interbibliotecari:
Fotocòpies................

3.935.618.-

C.I. fotocòpies...........

940.439.-

Reintegres C.I. .......... ─ 2.918.428.Total..................

1.957.629.-

─────────────────

10.540.035.-

Totals................

Bellaterra, 31 de desembre de 1990

PROJECTE 'TELEPHASSA' DEL PROGRAMA COMETT-II
DE LES COMUNITATS EUROPEES

El mes de febrer de 1990 el Servei de Biblioteques de la UAB
va presentar al programa COMETT-II juntament amb la Universitat de Tilburg
(Països Baixos), la Universitat de Patres (Grècia), Digital Equipment i
Mediacentrum Eindhoven el projecte TELEPHASSA, centrat en la realització
d'una sèrie de seminaris sobre serveis d'informació innovatius i utilització
de la informació. Telefasa fou, segons la mitologia clàssica, la mare
d'Europa.
COMETT és un programa de les Comunitats Europees per a la
cooperació entre les universitats i la indústria en el tema de la formació
permanent, especialment en el camp de la tecnologia avançada. Aquest programa,
que dóna suport financer per a promoure aquest tipus de cooperació, va ser
adoptat l'any 1986 per un període operacional de 3 anys(1987-1989). La segona
fase d'aquest programa, el COMETT-II, va ser aprovada el desembre de 1988,
per a un període de 5 anys a partir del primer de gener de 1990. El pressupost
total destinat a COMETT-II és de 200 milions de ecus i el suport financer
als projectes parteix de la base de la financiació compartida, és a dir,
COMETT-II aporta el 50 % i les universitats i les empreses que participen
en el projecte aporten l'altre 50 %. El nombre de projectes aprovats és
relativament petit respecte al nombre de projectes presentats. A més a més
de la viabilitat del projecte, a l'hora de dedidir atorgat un suport financer,
és fonamental el grau d'interès que aquest projecte aporta a tota la Comunitat
Europea.
Després d'un llarg procés de gestions amb els responsables de
COMETT-II, per tal d'adaptar el nostre projecte a les directrius que ens
fixaven, finalment el 12 de desembre de 1990 va ser aprovat. COMETT-II aportarà
un total de 300.000 ecus per a la realització del projecte TELEPHASSA,
repartits de la següent manera: 140.000 ecus durant 1990/91, 100.000 ecus
durant 1991/92 i 60.000 ecus durant 1992/93. Els participants en el projecte
hauran d'aportar l'altre 50 % del cost estimat. En el cas de la UAB aquesta
aportació haurà de ser d'uns 43.OOO ecus (5.529.750.- pessetes), repartits
al llarg dels tres anys de durada del projecte.

Els principals temes que seran tractats en els seminaris són:
l'estat actual de l'ús de les noves tecnologies a les biblioteques, les bases
de dades, els bancs d'imatges, els interfaces d'usuari, les teleconferències,
el correu electrònic, la navegació a través de les xarxes de comunicacions,
la publicació electrònica, la integració dels processadors de textos,
l'hypertext i els gràfics tridimensionals.
Els seminaris , que tenen com a llengua oficial l'anglès, seran
impartits per bibliotecaris, investigadors, editors, i altres professionals
altament qualificats procedents de tota Europa i es repetiran amb el mateix
programa i el mateix professorat a la UAB, a la Universitat de Patres i a
la Universitat de Tilburg. Paral.lelament es produiran uns mòduls multi-média
de formació, interactius i multilingües (anglès, català, castellà, holandès
i grec), que seran presentats durant els seminaris.

són:

Les dates de celebració dels seminaris organitzats a Barcelona
Primer seminari:
Segon seminari :
Tercer seminari:
Quart seminari :

3, 4 i
20, 21
11, 12
3, 4 i

5
i
i
5

de
22
13
de

juliol de 1991
de novembre de 1991
de març de 1992
juny de 1992

Per tal d'assegurar la màxima participació dels assistents en
els debats dels seminaris, el nombre màxim d'inscrits està fixat en 50
persones. La UAB es reserva un mínim de 10 i un màxim de 15 places en cada
seminari per al seu propi personal.

COMISSIO GENERAL DE BIBLIOTEQUES
Després d'un llarg procés d'elaboració, el Reglament del Servei
de Biblioteques va ser aprovat per la Junta de Govern el 22 de novembre de
1989. El Reglament contempla l'existència d'una Comissió General de
Biblioteques (art.21) i n'especifica les seves funcions (art.22) entre les
quals podem destacar la d'elaborar les línies d'actuació general en política
bibliotecària i la d'aprovar les propostes de normativa interna presentades
per les comissions de biblioteca i per les seccions centrals del Servei.
El 23 de maig de 1990 va reunir-se per primera vegada la nova
Comissió. Es van comentar els aspectes més importants del Reglament, el
Director del Servei presentà la Memòria de l'any 1989 i el Gerent informà
dels projectes i obres de biblioteques en marxa, així com de l'estat en el
qual estava en aquell moment la informatització de les biblioteques.
La segona reunió de la Comissió General va tenir lloc el 12 de
desembre. En aquesta reunió el Director del Servei informà els assistents
sobre les normes que cal que siguin desenvolupades i, el vice-rector
Dr.Maluquer de Motes indicà que, en tot cas, la Comissió haurà de vetllar
perquè la normativa sigui la més unificada possible a totes les biblioteques
de la UAB. Els membres de la Comissió realitzaren diversos comentaris a la
normativa de la Biblioteca de Medicina que es presentava a la seva aprovació
i s'acordà ajornar la decisió per la propera reunió. A continuació, el Director
del Servei presentà a la Comissió la proposta de normativa de préstec que
va ser elaborada amb la col.laboració dels responsables de totes les
biblioteques i, posteriorment, informà sobre l'estat de l'automatització,
sobre la bona acollida de les propostes relacionades amb les biblioteques
en la distribució del Cànon-1989 i sobre les obres i projectes en curs a
les biblioteques.

Membres de la Comissió General de Biblioteques

Recerca

President:

Secretari:
Biblioteques
Vocals

Jordi

Joan

Maluquer

Gómez

de

Escofet,

Motes,

vice-rector

director

del

Servei

de

de

: Joan Turró, gerent de la UAB
Salvador Cardús, coordinador de la
Biblioteca de Ciències Socials

Biblioteca de

Biblioteca
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Golden,
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Traducció i d'Interpretació
Eduard Gallego, coordinador de la
Universitària de Sabadell
Enric

Lluch,

coordinador

de

la

Lletres
Joan F. Piniella, coordinador de la
Biblioteca de Ciències

la
Comunicació

d'Interpretació

Biblioteca

M.Antònia Galceran, bibliotecària de
Biblioteca

de

Ciències

Lleontina Díaz, bibliotecària de la
Biblioteca
de

Carme
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Traducció
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de

de

la

i

la

Coordinadors de les Biblioteques de la UAB

Biblioteca de Ciències

J.F.Piniella Febrer

Biblioteca de Ciències de
la Comunicació
Marcial Murciano Martínez
Biblioteca de Ciències
Socials

Salvador Car

Biblioteca de Formació del
Professorat de Bellaterra
Jordi Deulofeu Piquet
Biblioteca de Formació del
Professorat de Lleida

Alfred Agustí Farreny

Biblioteca de Lletres

Enric Lluch Martín

Biblioteca de Medicina

J. Reig Villalonga

Biblioteca de Traducció i
d'Interpretació
Biblioteca de Veterinària

Sean Golden
Patri Vergara Esteras

Biblioteca Universitària
de Girona
Salomó Marquès Sureda
Biblioteca Universitària
de Sabadell

Eduard Gallego Gómez

Hemeroteca General

Joan B. Culla Clarà

INFORMATITZACIO
Durant 1990 s'ha posat en marxa la primera fase del pla
d'informatització de les nostres biblioteques. No entrarem aquí en una
descripció detallada de tots els aspectes de les tasques que es realitzen
a les biblioteques sobre els quals ha incidit o està a punt d'incidir
l'automatització. Unicament recordar que, essent VTLS un programa integrat
de gestió de biblioteques (adquisicions, catalogació, catàleg de consulta
en línea, circulació i control de publicacions periòdiques), seran molt poques
les activitats habituals de les biblioteques que no es veuran implicades
en el procés d'automatització. En els apartats on ja és clarament present,
en fem àmplia referència (vegeu, per exemple, el capítol dedicat a la Secció
de Procés Tècnic, o l'apartat de "Locals i equipaments").
Aquesta primera fase s'inicia a partir del moment en que la UAB
va resoldre adjudicar a l'empresa Hewlett-Packard Española S.A. el contracte
d'informatització de les seves biblioteques (febrer) i ha contemplat el
lliurament de l'equipament informàtic Helwett-Packard i la càrrega del
software VTLS (maig-juny), el cablejat interior d'un bon nombre de
biblioteques (juliol-setembre), la realització de tota una sèrie de cursos
de formació en VTLS pel personal de les biblioteques (a partir de maig),
la posta en marxa de la catalogació automatitzada (octubre), la conversió
a CATMARC dels registres del catàleg col.lectiu de publicacions periòdiques
ja existent (novembre-desembre) i l'inici de la reconversió dels catàlegs
manuals, començant pels de les biblioteques de Ciències, Ciències de la
Comunicació i Veterinària (desembre).
La feina interna realitzada, prèvia i imprescindible abans que
els usuaris en comencin a veure els primers fruits, ha estat molt important.
Per això, no volem deixar de dir que, en el moment de tancar l'elaboració
d'aquesta Memòria - maig de 1991- la consulta del catàleg en línea i el préstec
automatitzat són ja una realitat.

SECCIO DE PROCES TECNIC

L'1 d'octubre de 1990 es va posar en marxa la Secció de procés
tècnic, encarregada de coordinar el catàleg col.lectiu de les biblioteques
de la UAB i de la implementació del sistema automatitzat de gestió de
biblioteques VTLS.
Des d'aquella data, aquesta Secció realitza la catalogació
automatitzada de les biblioteques de Ciències de la Comunicació, Veterinària
i Biblioteca General i s'encarrega del manteniment del fitxer d'autoritats.
Per a la unificació de criteris catalogràfics, la Secció confecciona i redacta
periòdicament pautes i concrecions a les normatives que s'han d'utilitzar
i realitza sessions de treball amb les biblioteques que funcionen amb centre
de catalogació propi.
Durant 1990, la Secció va assumir la catalogació de les
monografies impreses i en microforma i, conjuntament amb el Centre de
Processament de Dades, va convertir i carregar el catàleg col.lectiu de
publicacions periòdiques ja existent al nou sistema automatitzat VTLS,
mitjançant l'elaboració d'un programa de conversió ISDS-CATMARC.
A 31 de desembre el nou catàleg col.lectiu de la UAB comptava
amb un total de 18.680 títols de publicacions periòdiques
que feien
referència a 23.256 col.leccions i 2.500 exemplars de monografies que
corresponien a 2.000 registres bibliogràfics.
D'aquests 2.500 exemplars de monografies, 1.596 corresponien
als catalogats per les biblioteques de Lletres, Ciències i Ciències Socials
que introdueixen dades des del mes de desembre de 1990 , i 904 als catalogats
per la Secció.

La Secció de procés tècnic s'encarrega, també, de la coordinació
i part de la revisió de la tasca de retroconversió dels fons bibliogràfics
de les biblioteques de la UAB, que en la primera fase s'ha realitzat en les
biblioteques de Ciències de la Comunicació, Veterinària i Ciències (els
llibres de sala). La Secció treballà durant els mesos d'octubre a desembre
en l'elaboració de les

especificacions necessàries per a dur a terme aquesta reconversió
conjuntament amb l'empresa SAZTEC Europe, encarregada de la gravació de les
dades.
Amb referència al catàleg col.lectiu cal recordar que s'inclou la
informació sobre els fons de publicacions periòdiques de dues importants
institucions: els de la biblioteca de l'abadia de Montserrat i els de la
del Centre Borja de Sant Cugat del Vallès. La incorporació d'aquestes dades
al nostre catàleg està regulada per sengles convenis signats amb aquestes
institucions durant l'any 1989. La introducció de les dades de Montserrat
ha estat portada a terme en gran part durant 1990 i , a partir d'aquest moment,
caldrà únicament realitzar una tasca periòdica d'actualització de dades.

Exemplars de monografies catalogats l'any 1990
novembre

octubre

desembre
Biblioteca general

1

6

13

C. de la Comunicació

2

123

60

433

149

117

Veterinària

SECCIO DE PRESTEC INTERBIBLIOTECARI

La Secció de préstec interbibliotecari ha tramitat la petició
d'un total de 7493 documents durant l'any 1990. El nombre de peticions s'ha
incrementat en un 11 % respecte a l'any anterior.
El moviment econòmic generat per aquest servei és molt important,
si es compara amb el total del pressupost del Servei de Biblioteques (vegeu
"Balanç econòmic del Servei"). Tot i que existeixen unes tarifes que , de
vegades han estat considerades excessivament altes per algun dels nostres
usuaris, cal recordar que aquestes tarifes s'ajusten al màxim a les despeses
que ens carregen els centres on fem la petició i a les despeses purament
de correu i, tot i això, el balanç final és deficitari. Concretament durant
l'any 1990 , l'obtenció de fotocòpies i microfilms de documents, i de llibres
en préstec va generar una despesa de 4.876.057.- ptes. que respecte a l'
any anterior (2.763.113.- ptes.), suposa un increment del 43 % de les despeses
realitzades per aquest concepte. D'aquesta quantitat vam recuperar dels
usuaris finals 2.918.438.- ptes., és a dir únicament l'equivalent al 60 %
del total.

SECCIO D'INTERCANVI DE PUBLICACIONS

La Secció d'intercanvi de publicacions ha gestionat durant
l'any 1990 la recepció de 7.696 volums (15 % més que l'any anterior), i la
tramesa de 7.487 volums (21 % més que l'any anterior).

S'han rebut:

4.996

Nombre de monografies ..................... 2.146
Nombre d'exemplars de publicacions
periòdiques
...............................
Nombre de tesis doctorals..................

554

TOTAL.............

7.696

S'han enviat:

2.244

Nombre de monografies .....................
453
Nombre d'exemplars de publicacions
periòdiques
...............................
Nombre de tesis doctorals en microfitxa.... 4.654
Nombre de publicacions oficials............
TOTAL.............

7.487

136

ARXIU GENERAL ADMINISTRATIU I HISTORIC

L'Arxiu General Administratiu i Històric es va posar en
funcionament durant el mes de maig, amb el nomenament del seu responsable.
D'entrada es va creure convenient, abans d'intervenir en la
documentació que ja hi havia "emmagatzemada" a les dependències de l'Arxiu,
normalitzar el sistema de transferències dels documents des dels Arxius de
Gestió fins a l'Arxiu General. El col.lapse que es produeix periòdicament
als Arxius de Gestió (tota la matriculació d'un curs, les beques, la
comptabilitat anual, etc.) obliga a permetre la transferència de documentació
a l'Arxiu General.

següent:

Així, durant aquest primer mig any s'ha rebut el volum documental

L'Area d'Alumnes ens ha transferit tota la seva documentació
des de l'any 1979 fins a l'any 1989 (matrícules, actes de notes, etc.) que
tenien al seu magatzem: uns cent metres lineals de documentació i set
arxivadors de gaveta. Aquesta documentació encara no està convenientment
classificada i ordenada.
A part, s'han rebut les transferències documentals següents:
Transferència especial de la Biblioteca de Ciències Socials: Establiments
de Ca n'Altayó (1821-1871): 1 carpeta.
Transferència especial del Servei d'Activitat Física: Documentació del Club
Alpí UAB: 28 caixes.

Núm. de
transferència

Data

Area o Secció

001

26-06-90

Manteniment.Telèfons

22 arx.A-Z

002

27-09-90

Alumnes.Afers Acadèmics

14 caixes

003

02-10-90

Economia i Finances.

Comptabilitat

104 caixes

30 arx.A-Z
33 llibres

004

23-10-90

Alumnes. Beques

005

24-10-90

Economia i Finances.

Comptabilitat

Llibres

Volum

178 caixes
55 caixes

26 arx.A-Z

006

08-11-90

Alumnes. Beques

18 caixes

007

19-11-90

Alumnes. Matriculació

93 caixes

008

19-11-90

Gabinet del Rectorat

11 caixes

009

13-12-90

Economia i Finances.

6 fitxers
Compra

de

En total s'han transferit a l'Arxiu General 85 arxivadors A-Z,
501 caixes, 112 llibres, 6 fitxers i una carpeta.
A més de la gestió que representen aquestes transferències, s'han
atès les consultes que el personal dels diferents serveis ens ha fet de la
documentació transferida i que custodiem a l'Arxiu General.

També s'ha iniciat l'elaboració d'un pla d'instal.lacions de
l'Arxiu General i ens hem preocupat d'actuacions concretes i urgents en aquest
sentit (reparació de filtracions, goteres, control d'humitats i temperatura,
instal.lació d'extintors), que sovint han suposat feines considerables
(trasllats de documentació, etc.).
Finalment, s'ha estat elaborant l'eina bàsica per a un Arxiu
General: el Quadre de Classificació. Per això hem confeccionat unes enquestes
adreçades als diferents serveis i seccions de la UAB, que ens permetran
conèixer la tipologia documental que l'esmentat quadre haurà de reflectir.

TELEDOCUMENTACIO I BASES DE DADES EN CD-ROM

Tal com s'indica al punt 4 de les disposicions addicionals del Reglament
del Servei de Biblioteques, actualment la UAB compta amb tres unitats de
teledocumentació situades a la Biblioteca de Ciències, a la Biblioteca de
Ciències Socials i a la Biblioteca de Lletres. Aquestes unitats de
teledocumentació atenen les necessitats de totes les biblioteques mentre
no sigui possible ampliar-ne el nombre.
Aquest any, comptem per primera vegada amb dades estadístiques
de les consultes efectuades. La unitat de teledocumentació que més consultes
ha realitzat -en part perquè és la que fa més temps que es troba en
funcionament- ha estat la de la Biblioteca de Ciències, que ha atès 157
consultes en línea efectuades per 85 usuaris diferents, i ha utilitzat unes
19 hores de connexió. El host que més s'ha fet servir és STN, amb 123 connexions
i la base de dades que més vegades ha estat consultada és CA Search, amb
63 consultes, que han generat com a resposta 1.863 referències.
Els 161 usuaris que han realitzat consultes en línea en alguna
de les tres unitats de teledocumentació durant 1990 han connectat amb 38
bases de dades diferentes i aquestes consultes han proporcionat un total
de 5.096 referències. Evidentment aquestes consultes tenen uns costos: el
de les comunicacions i el de la connexió en el cas de les bases de dades
que no són de consulta gratuïta. L'any 1990 s'ha facturat un total de 574.721
pessetes per aquest servei, però cal tenir en compte que , donat la seva
recent incorporació a la consulta en línea, la unitat de teledocumentació
de la Biblioteca de Ciències Socials i la de Lletres encara no facturen els
costos de connexió als hosts.

NOM DEL
HOST

NOMBRE DE
CONSULTES

NOMBRE
D'HORES

COST
US

COST
TELEFON

COST
TOTAL

CIDC
DATA
DIALOG
ESA
GENERALITAT
IEC
MC
MEC
STN
TELECOM VALLES

7
2
29
3
7
2
11
62
123
1

1,750
6.316
0,234
5.611
3,262 50.365
O,516
7.140
2,O40
0
0,450
467
2,O81
0
15,529
0
14,940 368.549
0,500
0

392
1.050
20.535
1.580
1.309
1.458
5.076
45.752
58.890
231

6.708
6.661
70.900
8.720
1.309
1.925
5.076
45.752
427.439
231

TOTALS

247

41,302 438.448 136.273

574.721

UNITAT DE
TELEDOCUM.

USUARIS
DOCENTS

USUARIS
BECARIS

USUARIS
USUARIS
ESTUDIANTS EXTERNS

TOTAL
USUARIS

CIENCIES
C.SOCIALS
LLETRES

54
11
32

29
6
4

2
5
6

0
11
1

85
33
43

TOTALS

97

39

13

12

161

NOM DE LA
BASE DE DADES

NOMBRE DE
CONSULTES

AGRIS
1
AQUATIC SCI.& FISH. 1
ARTS & HUM.
2
BEILSTEIN
1
BIBL
2
BIOSIS
23
BRIT.BOOKS IN PRINT 1
BUSINESS SOFTWARE
1
CAB ABSTRACTS
7
CAOLD
1
CA SEARCH
63
DOGC
7
ENVIRONMENTAL BIBL. 1
ENVIROLINE
1
ERIC
1
ESPAN
9
EXCEP.CHILD EDUC.
1
FUNDACION
1
HISTORICAL ABSTRACTS 1
INAP
1
ISBN
8
ISOC-Dret
2
ISOC-Econ
9
ISOC-Hum
15
ISOC-Psc
10
JURIDOC
1
LEDA
2
LIFE SCIENCE COLL.
1
PASCAL
2
PHILOSOPHE'S INDEX
1
POLLUTION ABSTRACTS 1
PSYCINFO
3
REGISTRY
39
S.XVIII
1
SCISEATCH
2
SOCIAL SCI
2
TESEO
21
UAB
1
TOTALS

247

NOMBRE
D'HORES

R E F E R E N C I E S
ON
OFF
TOTAL

0,032
0,047
0,061
0,030
0,284
2,584
0,050
0,030
0,058
0,020
8,266
2,044
0,031
0,083
0,178
2,205
0,104
0,110
0,170
0,300
1,497
1,018
2,227
2,667
2,834
0,280
0,660
0,018
0,136
0,060
0,045
0,501
6,114
0,333
0,232
0,102
6,692
0,500

0
5
0
0
6
231
0
32
4
0
952
86
0
0
3
185
1
0
0
14
57
60
139
114
137
1
12
1
18
2
13
0
810
48
0
1
209
10

1
0
0
0
0
157
0
0
107
0
1.016
0
4
19
44
0
21
0
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
294
0
0
0
0
0

1
5
0
0
6
388
0
32
111
0
1.863
86
4
19
47
185
22
0
240
14
57
60
139
114
137
1
12
1
18
2
13
42
1.104
48
0
1
209
10

42,603

3.151

1.945

5.096

En els darrers dos anys són ja vàries les
biblioteques que han adquirit lectors de CD-ROM. A més de les tres biblioteques
amb unitat de teledocumentació el mes de desembre de 1990 tenien lectors
de CD-ROM a la Biblioteca de Ciències de la Comunicació, a la Biblioteca
de Medicina, a la Biblioteca Universitària de Sabadell-EUEE i a la Secció
de Procés Tècnic.
El CD-ROM es caracteritza per la seva gran capacitat
d'emmagatzematge, per la conservació i seguretat de la informació i pel cost
econòmic raonable en relació amb el volum d'informació que obtenim, i tot
això fa que sigui un suport molt adient per a la difusió de bases de dades
ja que, d'una banda, s'eliminen els costos de les comunicacions en línia
i, d'una altra, permet la consulta d'una manera autònoma a l'usuari final.
Per tot això, el Servei de Biblioteques va preparar, a finals
de 1990, un fulletó titulat "Els CD-ROM a les biblioteques de la UAB" que
ve a ser un catàleg col.lectiu dels CD-ROM adquirits fins aquell moment per
les biblioteques de la UAB.
"MEDLINE" i "ABI-INFORM" han estat les bases de dades en CD-ROM
més consultades pels usuaris externs. La base de dades "BIBLIOFILE" conté
els registres en llengua anglesa de la Library of Congress de Washington
i els principals usuaris d'aquest CD-ROM han estat els bibliotecaris , que
poden aprofitar les descripcions de les obres per a fer la seva pròpia
catalogació.
Cal remarcar la diferència tan en nombre d'usuaris com en temps
d'ús entre les bases de dades en línea durant 1990 (161 usuaris, 42 hores)
i les bases de dades en CD-ROM (1.109 usuaris, 907 hores) , al no tenir aquestes
últimes cap tipus de despesa en comunicacions.

NOM DEL
CD-ROM

NOMBRE
D'USUARIS

TEMPS
D'US

PAGINES
IMPRESES

ABI-INFORM
166
ARANZADI
61
BIBLIOFILE
23
BIB.N.FRANÇAISE
72
BOOKS IN PRINT
70
COMPULEY-JURIS. 149
COMPULEY-LEGIS.
27
CSIC
57
DEUTSCHE BIBLIO.
3
DISSERTATION ABS. 34
ERIC
85
ISBN
109
LISA
6
MEDLINE
247

110h
31h
47h
31h
28h
58h
8h
37h
2h
20h
62h
76h
5h
387h

38'
20'
30'
07'
35'
15'
35'
05'
00'
15'
45'
02'
55'
37'

377
98
2.599
536
200
775
26
208
106
81
492
359
20
3.622

65
1
0
10
12
0
0
5
0
13
36
9
0
397

TOTALS

907h 39'

9.499

548

1.109

GRAVACIO
DISKETTES

LOCALS I EQUIPAMENTS

Locals
Si fos necessari definir esquemàticament els locals de les
biblioteques amb únicament tres dades, aquestes serien:
- 15.000 m2 de locals
- 3.000 places de lectura
- 30 km. lineals de prestatgeries
Concretament, respecte a l'any anterior, els increments han estat
de 425 m2 de locals, 83 noves places de lectura i 2.103 metres lineals de
fons bibliogràfics i documentals.
Durant 1990 han estat adequats els locals on es situen la Secció
de Procés Tècnic i la Secció de Préstec Interbibliotecari i, al soterrani
de l'edifici Rectorat, ha estat instal.lat l'Arxiu General Administratiu
i Històric. També al Campus s' han dut a terme les obres de la nova Biblioteca
de Traducció i d'Interpretació, ha estat iniciada la remodelació de la
Biblioteca de Formació del Professorat de Bellaterra i han començat els
estudis d'ampliació de la Biblioteca de Lletres i de la de Veterinària.
A Lleida ha estat elaborat el projecte dels nous locals de la
biblioteca i, a Girona, ha estat adequat el nou local de la Biblioteca de
Formació del Professorat i han seguit avançant les obres de restauració de
l'edifici de les Aligues, que serà la nova seu de la Biblioteca Universitària
de Girona. També ha estat habilitat un local provisional que acull els fons
bibliogràfics que tenen com a matèria el Dret. Finalment, s'ha començat a
treballar amb els plànols de la Biblioteca Universitària de Sabadell, que
s'ubicarà a l'edifici que es construirà als terrenys de l'antic escorxador.

Equipament
L'equipament de les biblioteques ha rebut una empenta decisiva
amb l'adquisició de la primera fase del hardware necessari per a la
informatització, tot i que no s'ha descuidat l'adquisició d'aparells no
directament relacionats amb la informatització però sí amb la millora de
l'atenció al públic com, per exemple, nous lectors-reproductors de
microformes, noves fotocopiadores o nous lectors de CD-ROM.
El nombre total de fotocopiadores és de 19, tot i que queden
fora de l'inventari bona part de les existents a les sales de lectura i que
són propietat de l'empresa concessionària.
Els aparells relacionats amb la lectura de microformes sumen
22, dels quals 9 són lectors-reproductors.
Les biblioteques que disposen dels aparells necessaris per a
realitzar el control magnètic dels seus fons són 8.
Finalment, els ordinadors personals, que s'utilitzen bàsicament
per a tractament de textos, gestió de dades i teledocumentació són 21, dels
quals 8 porten connectats sengles lectors de CD-ROM. També es compta amb
3 ordinadors personals Macintosh.
Al material citat fins ara cal afegir tot el hardware
Hewlett-Packard destinat a la informatització amb VTLS que detallem a
continuació:
1 ORDINADOR HP 3000
1 IMPRESSORA DE SISTEMA
38 TERMINALS model 700/92
14 PC model vectra ES/12
14 IMPRESSORES model lasserjet III
6 LLAPISSOS OPTICS
Resum de l'equipament de les biblioteques a 31-XII-90
(Exclos el material directament relacionat amb la
informatització)

TIPUS D'EQUIPAMENT
TELEFAX............................
FOTOCOPIADORES.....................
LECTORS DE MICROFITXES.............
LECTORS DE MICROFILMS .............
LECTORS DE MICROFILMS/MICROFITXES..
LECTORS-REPRODUCTORS DE MICROFILMS/
MICROFITXES........................
ORDINADORS PC......................
ORDINADORS MACINTOSH...............
TERMINALS VAX .....................
IMPRESSORES........................
MODEMS ............................
LECTORS DE CD-ROM .................
MAGNETITZADORS ....................
MAGNETITZADORS/DESMAGNETITZADORS...
DESMAGNETITZADORS..................
PORTES DETECTORES..................
RADIO-CASSETTES ...................
MONITORS COLOR.....................
MAGNETOSCOPIS......................

NOMBRE D'APARELLS
3
19
10
2
9
21
3
1
12
3
8
1
9
1
8
2
1
2

1

BECARIS
Beques de col.laboració de la UAB
Les biblioteques de la UAB han comptat amb un total de 58 becaris
que durant el període lectiu han col.laborat tres hores diàries realitzant
diverses tasques generalment relacionades amb l'atenció del servei de
préstec. Ho hi ha hagut cap increment respecte l'any anterior però , en canvi,
han estat adaptats els horaris d'aquests becaris a les veritables necessitats
horàries de les biblioteques i ha estat resolt el problema de la
incompatibilitat de beques, que va afectar la continuïtat dels becaris en
anys anteriors.
La distribució dels becaris a les biblioteques ha estat la mateixa
de l'any anterior:
- Biblioteca General/Seccions centrals.........

4

- Biblioteca de Ciències.......................

5

- Biblioteca de Ciències de la Comunicació.....

3

- Hemeroteca General...........................

3

- Cedoc........................................

1

- Biblioteca de Ciències Socials...............

11

- Biblioteca de Lletres........................

9

- Biblioteca de Medicina.......................

5

- Biblioteca de Veterinària....................

2

- Biblioteca de Traducció i d'Interpretació....

1

- Biblioteca Universitària de Sabadell-EUEE ...

1

- Biblioteca Universitària de Sabadell-EUIS ...

1

- Biblioteca de Formació de Professorat
de Bellaterra................................

4

- Biblioteca de Formació de Professorat
de Lleida ...................................

2

- Biblioteca Universitària de Girona...........

5

- IBF .........................................

1

A més a més, durant el període d'estiu vam comptar amb 15 becaris
per a la realització de tasques concretes. Aquests 15 estudiants van
col.laborar cinc hores diàries durant els mesos de juliol i de setembre de
1990. Dos becaris van anar destinats a la Biblioteca de Ciències, on quedaven
per realitzar tasques puntuals en relació al trasllat de locals que havia
fet la biblioteca recentment. Tres becaris es van destinar com a suport a
les biblioteques pilot del pla d'informatització (Ciències de la Comunicació,
Veterinària, Universitària de Sabadell).Tres becaris van anar a la Biblioteca
de Lletres i tres a la Biblioteca de Ciències Socials per a col.laborar en
algunes tasques endarrerides, i per la revisió general. Finalment, 4 becaris
van ser destinats a la Biblioteca Universitària de Girona per a ajudar a
la col.locació de bandes magnètiques a tots els seus fons bibliogràfics.

Conveni de cooperació educativa amb l'Escola
Universitària de Biblioteconomia i Documentació
El conveni, signat el 1988, entre la UAB i l'Escola Universitària
de Biblioteconomia i Documentació "Jordi Rubió i Balaguer" contempla la
realització de pràctiques remunerades a la UAB per part d'alumnes de la citada
Escola. Aquests becaris es destinen exclussivament a tasques de catalogació
i classificació .
Durant la primera part de 1990 hem comptat amb la col.laboració
de 19 alumnes de biblioteconomia, i amb 14 durant el darrer trimestre de
l'any.

PROGRAMA DE FORMACIO PERMANENT
La formació permanent del personal de les biblioteques és una
preocupació prioritària de la Direcció del Servei de Biblioteques que, en
tot moment, ha estat recolçada per l'Area de Personal. Quan fem l'avaluació
del que ha estat el programa de formació permanent de 1990 cal distinguir
4 grans apartats:
1.- Cursos emmarcats dins del Conveni existent entre la UAB i
el Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes.
2.- Cursos de formació en VTLS, el programa informatitzat de
gestió de biblioteques elegit per la UAB.
3.- Cursos organitzats per la mateixa UAB.
4.- Altres cursos que, tot i no estar emmarcats en els apartats
anteriors, eren tècnicament prou interessants com per creure necessària la
participació d'algun bibliotecari de la UAB.

Tant en el cas dels cursos mencionats en el punt 1 , com en els
dels mencionats en el punt 4, fem referència al nombre d'assistents
subvencionats per l'Area de Personal. Cal tenir en compte que caldria afegir
a aquesta dada el nombre de persones que , de manera particular o
subvencionades per les respectives administracions de centre, han assistit
també a algun d'aquests cursos o a d'altres .No s'indiquen aquí perquè no
en tenim una constància exhaustiva i, per tant , les dades que podriem aportar
serien únicament parcials. Tot i aquesta manca d'informació, el nombre total
d'assistents a aquests cursos ha estat de 212 persones del Servei de
Biblioteques de la UAB.
A continuació farem un repàs d'aquests cursos, la seva temàtica
i el nombre d'assistents. Una ullada ràpida és suficient per adonar-nos de
la importància d'aquest programa de formació, que sitúa al personal
bibliotecari entre el que ha rebut més formació a la UAB durant 1990, i el
sitúa també, és clar, en un lloc preferent entre el personal bibliotecari
tècnicament millor preparat del país.

1. Cursos organitzats pel Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes

DEL CURS

DENOMINACIO

- El CD-ROM (març 1990)
- El ISBD (CM)

NOMBRE D'

ASSISTENTS
3
(març 1990)

- El ISBD (NBM). Tercera part: imatge
iconogràfica fixa. (abril 1990)

3

- Software documental per a microordinadors
(maig 1990)
- El CATMARC (juny 1990)
- Organització i gestió de Biblioteques
Universitàries (juny 1990)

3

- Organització i gestió de Biblioteques
Universitàries (setembre 1990)

3

- El CD-ROM (octubre 1990)
- Software documental per a microordinadors
(octubre 1990)

3

- Aplicacions dels PC a les biblioteques i
centres de documentació (novembre 1990)
3
- El CATMARC per publicacions periòdiques
(desembre 1990)

44

Total

7

assistents

2. Cursos de formació en VTLS

DEL CURS

DENOMINACIO

NOMBRE D'

ASSISTENTS

- VTLS - OPAC (juny 1990)

14

- VTLS - Catalogació (juny 1990)

14

- VTLS - Adquisicions (juny 1990)

14

- VTLS - OPAC (1/juliol 1990)
- VTLS - Catalogació (juliol 1990)

7

- VTLS - OPAC (2/juliol 1990)

14

- VTLS - OPAC (setembre 1990)
- VTLS - Catalogació (setembre 1990)

1

- VTLS - Publicacions Periòdiques (set.1990)
- VTLS - Circulació (setembre 1990)

2
2

- VTLS - Adquisicions (setembre 1990)

2

- VTLS - OPAC (novembre 1990)

95

Total

assistents

3. Cursos organitzats per la UAB

DENOMINACIO

DEL CURS

NOMBRE D'

ASSISTENTS

- Català administratiu (curs 1989/90)

12

- Anglès - nivell 1 (gener-juny 1990)

8

- Anglès - nivell 2/3 (gener-juny 1990)
- Informàtica de gestió (oct.- desembre 1990)

15
4

- Anglès - nivell 1 (curs 1990/91)

1

- Anglès - nivell 2 (curs 1990/91)

5

- Anglès - nivell 3 (curs 1990/91)
- Anglès - nivell 4 (curs 1990/91)

assistents

56

6
5

Total

4. Altres cursos, congressos i seminaris

DEL CURS

DENOMINACIO

NOMBRE D'

ASSISTENTS

- DIALOG. Introductory seminar
for new users (febrer 1990)

2

- DIALOG. Beyond the basics (febrer 1990)

2

- Terceres Jornades Espanyoles de Documentació
Automatitzada. Palma de Mallorca (maig 1990)
9
- Introducció a la Bibliometria (juny 1990)

1

- IFLA.56th Council & General Conference.
Stockholm (agost 1990)
1
- II Master en arxivística (cursos 1990/1992)

1

- La imatge i la recerca històrica. Jornades
de debat entorn del valor artístic i
documental del patrimoni en imatge
(novembre 1990)
--------Total assistents

17

---------

PERSONAL

personal :

(Dades a 31 de desembre 1990)
Durant l'any 1990 s'han produït els següents increments de

Ajudants de Biblioteques: 9
Auxiliars Administratius: 3
Subalterns: 1
Així
responsables :

mateix,

s'han

nomenat,

previ

concurs,

els

següents

- Cap de la Secció de Procés Tècnic
Sra. Marta Tort Pascual
- Cap Biblioteca Universitària de Sabadell - EUEE
Sra. Angela Herrero Vicario
- Cap de la Secció d'Intercanvi de Publicacions
Sra. Montserrat Salavert Casamor
- Cap Biblioteca de Formació del Professorat de
Bellaterra
Sra. Marina Carbonell Ferrando
La plantilla del Servei de Biblioteques està formada per:
-

1
1
1
49
11
48
7
13
2

Director
Subdirectora
Cap Administratiu
Ajudants d'Arxius i Biblioteques numeraris
Ajudants d'Arxius i Biblioteques interins
Auxiliars Administratius numeraris
Auxiliars Administratius interins
Subalterns laborals
Subalterns funcionaris

