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PRESENTACIO
L'any 1991 ha estat per a les biblioteques de la UAB, un
any important. L'automatització, iniciada pocs mesos abans ha
començat a mostrar els primers resultats: l'inici del préstec
automatitzat a la Biblioteca de Ciències, la possibilitat de
consultar des de les terminals situades a les biblioteques tots
els fons entrats al catàleg col.lectiu, la comoditat de poder
realitzar aquesta consulta des de qualsevol terminal connectada
a la xarxa de la UAB, des del despatx o des del laboratori i,
encara més, la facilitat de consulta des de casa mitjançant un
modem.
Darrera d'aquests resultats es concentren dos esforços
que han permès aquestes realitzacions: l'esforç econòmic de la
UAB, que ha apostat per unes biblioteques modernes, cada cop més
preparades per a atendre les necessitats d'estudiants,
professors i investigadors, i l'altre esforç, l'esforç humà de
tot el personal del Servei, que ha fet seu el repte de tirar
endavant l'automatització amb entusiasme i, sobre tot, amb
professionalitat.
Un altre fet que cal indicar en l'apartat de millores als
usuaris, és l'obertura de dues biblioteques del campus, la de
Ciències i la de Ciències Socials, els dissabtes, diumenges, díes
festius i durant les nits. Un capítol d'aquesta memòria està
dedicat a aquest tema, on s'hi pot trobar dades sobre quíns i
quànts en són els usuaris.
Finalment, també voldriem 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. Durant
1991 hem organitzat dos seminaris internacionals i hem iniciat
la producció d'un mòduls multimèdia per a instrucció d'usuaris.
La relació amb les altres biblioteques universitàries europees
ha estat i segueix sent molt enriquidora i ens confirma en la
idea de que les nostres biblioteques tenen un nivell perfectament
competitiu amb altres d'europees.

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. Com cada any,
volem recordar abans de tot que, tot i que en alguns casos s'indica
la biblioteca o biblioteques que més destaquen quantitativament
en un o altre tema, això no vol ser 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 1991 el nombre de llibres que han estat registrats
a les nostres biblioteques ha estat de 33.842. Tot i que aquesta
xifra és gairebé un 16 % més baixa que l'any anterior, també és
cert que més de 20.000 dels llibres registrats l'any 1990
procedíen de donacions o havien estat rebuts per intercanvi.
Aquest any els llibres registrats procedents de donació superen
en poc els 10.000 exemplars i per tant, l'increment real de fons
adquirit, és a dir, realment necessari i pertinent, ha sofert
un increment d'un 22% respecte l'any anterior. El nombre total
de llibres segons registre és, a 31 de desembre de 1991, de
564.634.
any

nombre

de

llibres

registrats
1987
1988
1989
1990
1991

26.693
32.231
36.205
40.172
33.842

En el quadre número 1 es pot veure gràficament la l'evolució
d'aquests darrers 5 anys:

Quadre 1

La biblioteca que més llibres ha registrat és la Biblioteca
de LLetres (7.424 llibres), seguida de la Biblioteca de Ciències
Socials (4.392 llibres) i de la Biblioteca de Ciències (3.199
llibres).
2. Publicacions periòdiques
Pel que fa referència a les publicacions periòdiques, els
fons també han estat incrementats amb noves col.leccions,
concretament 2.093, un 9,29 % més que l'any anterior. En total
sumen 24.609 col.leccions, de les quals 24.298 són revistes i
311 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 (445 títols) durant aquest
any.
Les publicacions periòdiques en curs de recepció
un 16,99% més que el 1990. Globalment, un 42,19 %
col.leccions es reben per subscripció de pagament,
es reben per intercanvi amb publicacions de la UAB
% són donatius.

són 12.070,
d'aquestes
el 14,44 %
i el 43,36

LLIBRES CATALOGATS
L'any 1991 han estat catalogats i classificats a les nostres
biblioteques 33.045 llibres, xifra que representa un lleuger
descens (- 5,28%) respecte a l'any anterior, però que assenyala
la tendència a l'estabilització en els darrers quatre anys:
any

nombre de llibres

catalogats
1987
1988
1989
1990
1991

19.450
34.771
35.522
34.890
33.045
Quadre 2

Durant 1991, les biblioteques de Ciències Socials (6.196

llibres de Ciències Socials i de l'EUEE de Sabadell), Lletres
(5.345 llibres) , Ciències (4.712 llibres de Ciències i de
l'Escola Universitària d'Informàtica de Sabadell ) i la Secció
de Processament Tècnic (4.014 llibres de les biblioteques
General, Ciències de la Comunicació i Veterinària) són les que
han assumit un major volum de catalogació.

USUARIS
El nombre d'usuaris a les biblioteques de la UAB durant
1991 ha estat de 2.824.461. L'increment respecte l'any anterior
ha estat d'un 16,07 %. Un 6,69 % (26.175) dels nous 391.181
usuaris, han utilitzat les biblioteques en dissabtes, diumenges,
festius o durant les nits.
any
1988
1989
1990
1991

nombre d'usuaris

1.452.700
1.901.924
2.433.280
2.824.461
Quadre 3

La Biblioteca de Ciències Socials (874.108 usuaris) ha estat

la més utilitzada, seguida per la Biblioteca de Lletres (507.897
usuaris) i per la de Ciències (387.473 usuaris).

CONSULTA SALA
El nombre de llibres consultats a les biblioteques ha estat
de 738.703, lleugerament superior (15,00 %) respecte l'any
anterior. Si tenim en compte que les consultes de publicacions
periòdiques, 351.769, han augmentat un 32,70 %, podem afirmar
que la consulta a sala mostra una clara tendència a l'alta.
any
nombre de consultes
total
llibres
1989
1990
1991

679.782
642.349
738.703

nombre
revistes

248.860
265.084
351.769
Quadre 4

PRESTEC

de

consultes
consultes

928.642
907.433
1.090.472

El nombre de préstecs domiciliaris ha estat aquest any de
241.859, que representa un 0,77 % d'increment respecte 1990 i
mostra, per cinquè any consecutiu, una notable estabilitat amb
tendència a l'augment:
Quadre 5

La biblioteca que major nombre de préstecs ha realitzat
és la Biblioteca de Lletres (58.586 préstecs), que també ha estat
la que més consultes a sala ha atès (169.388 llibres i 73.904
publicacions periòdiques). La segona biblioteca en nombre de
préstecs és la de Ciències Socials (34.220 préstecs) que també
ho és en nombre de consultes a sala (135.044 llibres i 105.058
publicacions periòdiques).

MATERIAL NO LLIBRE

La presència de materials no llibraris a les nostres
biblioteques va en augment. Per això, no volem acabar aquest
apartat sense aportar una sèrie de dades sobre l'evolució de les
adquisicions d'aquests materials en els darrers tres anys a les
nostres biblioteques.
Els CD-ROM i els vídeos són alguns dels materials que han
passat a formar part dels fons de la majoria de les nostres
biblioteques. Els CD-audio han entrat de la mà de la mediateca
de la Biblioteca de Formació del Professorat. Altres suports,
com per exemple les microformes, ja fa temps que són presents
a totes les biblioteques, però en aquests darrers anys el seu
nombre s'ha incrementat notablement.
Els gràfics que acompanyen aquest text són més eloqüents
que qualsevol comentari.
Quadres 6 etc

BALANÇ ECONOMIC DE LA DESPESA EN FONS
BIBLIOGRAFIC DE LA UAB (1990)
L'article 34 del Reglament del Servei de Biblioteques diu
textualment:
"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 1991 no estan encara disponibles i seran
incloses en la memòria de 1992. L'avaluació de la despesa
bibliogràfica de 1990 ha estat elaborada amb les dades
proporcionades per l'Area d'Economia i Finances. Han estat
tingudes en compte totes les despeses de tots els centres i
unitats de cost de la UAB codificats sota els conceptes i
descripcions següents:

22
22
22
62

22710
22710
22721
62200

Llibres
Revistes Central.
Altres Publica.
Fons Bibliogr.

La reducció a únicament 4 conceptes possibles que facin
referència a les adquisicions bibliogràfiques (abans de
l'implantació
del
SIDEC
aquestes
adquisicions
podien
codificar-se sota 17 naturaleses de despesa diferents) ha
facilitat molt la tasca de recopilació de dades. Els codis 22710
i 62200 fan referència a llibres, el codi 22720 a publicacions
periòdiques i el codi 22721 també preferentment a publicacions
periòdiques, tot i que ens indiquen que no s'ha de descartar la
possibilitat que alguna compra de llibres hagi rebut aquest codi.
Malauradament, aquesta reducció de conceptes ha tingut un
aspecte negatiu, que és la no possibilitat de determinar la
despesa bibliogràfica realitzada per algunes unitats de cost ,
concretament, bona part d'aquelles que no formen part del
pressupost ordinari (ajuts diversos tipus FIU, DGU, CIRIT, etc.)
inclouen la despesa en material bibliogràfic sota altres
conceptes més generals que no permeten extrapolar la informació
referent a llibres. Aquest factor fa que les xifres totals que
donem per a 1990 siguin més baixes de les reals i, per tant, hem
de considerar-les únicament orientatives, i no comparables amb
les d'anys anteriors.
Nota.- La despesa bibliogràfica efectuada pel Departament
de Periodisme i pel Departament de Comunicació Audiovisual i
Publicitat està comptabilitzada a la Facultat de Ciències de la
Informació i a la seva Administració.

TOTAL DE DESPESES
BIBLIOGRAFIQUES 1990

R.O. LLIBRES

71.670.275.-

R.O. REVISTES

79.688.872.-

TOTAL

151.359.147.-

DESPESES PENDENTS
D'EXECUCIO
P.D. sense R.O.

11.024.311.-

AJUTS

ECONOMICS

PER

A

LES

BIBLIOTEQUES

A més dels citats pressupostos, cal esmentar els ajuts que
han incidit directament o indirectament en la millora dels fons
bibliogràfics i de l'equipament de les biblioteques de la UAB.
En total, una xifra que sobrepassa els 51.000.000.- de pessetes.
La Comissió de Recerca va concedir a les biblioteques
diversos ajuts a través del Cànon UAB-1990. Aquests han estat:

CANON UAB - 1990 (distribució
1991)

-

Diaris en CD-ROM (Hemeroteca General)

-

Bases de Dades en disc òptic i material bibliogràfic. (Biblioteca de

500.000.-

-

-

Ciències Socials)....................

5.400.000.-

Material Bibliogràfic (Biblioteca de
Medicina)............................

1.050.600.-

Catàlegs en CD-ROM (Servei de Biblio
teques)..............................

774.587.-

Base de Dades bibliogràfiques (Biblioteca de Lletres)....................

2.276.028.-

Bases de Dades de suport a la recerca
(Biblioteca de Ciències).............

1.046.000.-

Bases de Dades en CD-ROM (Biblioteca
de Veterinària)......................

387.520.-

Altres ajuts del CANON UAB - 1990 (distribució 1991):

-

Adquisició Documentació i material
arxiu (Servei de Documentació Cartografica)............................

1.000.000.-

-

Fons bibliogràfics (Dpt. Dret Privat)

500.000.-

-

Fons bibliogràfics (Dpt. de Filologia
Clàssica)............................

165.000.-

Col.leció de Working Papers (Dpt. de
Economía i H. Econòmica).............

800.000.-

Fons bibliogràfics (Dpt. de Filologia
Anglesa).............................

2.583.240.-

Fons bibliogràfics (Dpt. de Matemàtiques)................................

500.000.-

-

També els
importants:

ajuts

d'infraestructura

han

estat

molt

AJUTS D'INFRAESTRUCTURA DGU-UAB
- 1991

-

-

Equip audio-visual- lector microfilm
equip compactus (Biblioteca Ciències
Socials)............................

4.170.000.-

Lector reproductor ( Hemeroteca
General).............................

2.800.000.-

Equip Gama - equip Hitachi i ordinador (Biblioteca de Lletres)..........

3.206.000.-

Bibliografia (Biblioteca de Ciències
de la Comunicació)...................

1.750.000.-

Fons bibliogràfic -base de dades i
equip informàtic (Biblioteca Ciències) 1.925.000.-

Altres ajuts d'INFRAESTRUCTURA DGU-UAB - 1991:

-

Bibliografia i documentació (Dpt. de
Dret Públic).........................

800.000.-

-

Fons bibliogràfic (Dpt. de Dret).....

2.260.000.-

-

Fons bibliogràfic (Inst. Musicologia)

1.470.000.-

-

Fons bibliogràfic (Dpt. H. Moderna)..

835.000.-

-

Fons bibliogràfic i material informàtic (Dpt. Filologia Catalana)........

1.914.000.-

-

Actualizació fons bibliogràfic (Seminari H. de la Ciència)...............

1.200.000.-

-

Fons bibliogràfic (Dpt. Art).........

1.451.000.-

-

Fons bibliogràfic i material informàtic (Dpt. Filologia Clàssica)......

1.210.000.-

-

Base de dades (Dpt. Sociologia)......

922.000.-

-

Col.lecció Bibliogràfica (Facultat de
CC. Econòmiques).....................

4.000.000.-

-

Fons bibliogràfic (Dpts. de Dret)....

1.000.000.-

-

Bibliografia i base de dades ( Dpt.
Economia de la Empresa)..............

2.500.000.-

Fons bibliogràfic (Dpt. varis).......

1.127.000.-

-

PROJECTE 'TELEPHASSA' DEL PROGRAMA COMETT-II
DE LES COMUNITATS EUROPEES
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. El 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 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. El nostre projecte
fou aprovat el 12 de desembre de 1990 i durant 1991 ja han estat
realitzats dos del quatre seminaris previstos. COMETT-II aporta
un total de 300.000 ecus per a la realització del projecte
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 han d'aportar l'altre 50 % del cost
estimat. En el cas de la UAB aquesta aportació serà d'uns 43.OOO
ecus (5.529.750.- pessetes), repartits al llarg dels tres anys
de durada del projecte.
El primer dels seminaris, Seminar on innovative information
services and information handling, va tenir lloc a l'edifici del
carrer Pomaret de Barcelona els dies 3, 4 i 5 de juliol de 1991.
El seminari fou inagurat per la vice-rectora de relacions
internacionals, Dra. Victòria Camps, i va comptar amb la
participació d'especialistes d'arreu d'Europa. Les conferències
es van complementar amb demostracions de diverses aportacions
tecnològiques a la millora dels serveis bibliotecaris.

El segon seminari, Workshop on databases, es cel.lebrà als
locals de la Biblioteca de Ciències els dies 20 i 21 de novembre
de 1991. El tema central d'aquest seminari fou la tecnologia de
les bases de dades en l'entorn de les biblioteques i tingué un
caràcter eminentment pràctic que va permetre als assistents
comprovar per ells mateixos els avenços tecnològics en aquest
camp.
Els seminaris , que tenen com a llengua oficial l'anglès,
són
impartits
per
bibliotecaris,informàtics
i
altres
professionals altament qualificats i es repeteixen amb el mateix
programa i el mateix professorat a la UAB, a la Universitat de
Patres i a la Universitat de Tilburg.
Les dates de celebració dels propers seminaris organitzats
a Barcelona són:
Tercer seminari: 3 i 4 de juny de 1992
Quart seminari : novembre de 1992 (dates a determinar)
Per tal d'assegurar la màxima participació dels assistents
en els debats dels seminaris, el nombre màxim d'inscrits està
fixat en 40 persones. La UAB es reserva un mínim de 10 places
en cada seminari per al seu propi personal.
Paral.lelament a l'organització dels seminaris, s'han
començat a produir uns mòduls multi-média de formació,
interactius i multilingües (anglès, català, castellà, holandès
i grec). Durant el mes de setembre de 1991 un grup de bibliotecaris
de la nostra universitat va assistir a un curs de formació per
tal d'aprendre les tècniques de realització d'aquests mòduls
d'instrucció i durant el darrer trimestre de 1991 van treballar

en l'elaboració del primer mòdul en el qual s'explica als nostres
usuaris cóm consultar les obres en CD-ROM.

COMISSIO GENERAL DE BIBLIOTEQUES
El Reglament del Servei de Biblioteques, aprovat per la
Junta de Govern el 22 de novembre de 1989 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.
Entre els principals acords de la Comissió durant 1991
destaquem l'aprovació de la normativa general de préstec de les
biblioteques de la UAB i l'aprovació de les normatives internes
de les biblioteques de Ciències de la Comunicació, Ciències
Socials, Lletres, Medicina, Sabadell i Hemeroteca General. També
cal destacar que la Comissió ha recolçat en tot moment el pla
pilot d'obertura de les biblioteques en dissabtes, dies festius
i durant les nits.
Membres de la Comissió General de Biblioteques
(a 31 de desembre de 1991)
President: Jordi Maluquer de Motes Bernet,
vice-rector de Recerca
Secretari: Joan Gómez Escofet,
director del Servei de Biblioteques
Vocals

:

Joan Turró Vicens, gerent de la UAB
Els coordinadors de les biblioteques de la UAB
(vegeu llistat annex)
M.Antònia Galceran Canals, bibliotecària de la Biblioteca de
Ciències de la Comunicació
Lleontina Díaz Roas, bibliotecària de la Biblioteca de
Traducció i d'Interpretació
Carme Farré Fiol, bibliotecària de la Biblioteca de Ciències
Socials

Coordinadors de les Biblioteques de la UAB
(a 31 de desembre de 1991)
Biblioteca de Ciències

J.F.Piniella Febrer

Biblioteca de Ciències de
la Comunicació

Marcial Murciano Martínez

Biblioteca de Ciències
Socials

Jordi Brants Bernad
(provisional)

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
Francesc Parcerisas
Biblioteca de Veterinària

Patri Vergara Esteras

Biblioteca Universitària
de Girona

Salomó Marquès Sureda

Biblioteca Universitària
de Sabadell

Mercé Coll Alfonso

Hemeroteca General

Joan B. Culla Clarà

OBERTURA DE LES BIBLIOTEQUES EN DIES FESTIUS,
CAPS DE SETMANA I NITS
El mes de gener de 1991 es va posar en marxa el projecte
d'obrir les biblioteques de la UAB més enllà del que fins
aleshores havia estat el seu horari habitual de dilluns a
divendres. Aquesta obertura es realitzà en un primer moment com
a experiència pilot , per tal de poder avaluar la demanda del
servei durant els caps de setmana.
Aquesta experiència, centrada en les biblioteques de
Ciències i Ciències Socials ha anat ampliant el seu horari en
la mesura que la demanda dels usuaris ho ha fet aconsellable.
En un primer moment (gener-abril) l'ampliació d'horari es va
limitar a l'obertura en dissabtes des de les 9 del matí a les
20.30 h. Posteriorment, a partir del mes de maig, l'obertura
s'amplià també als diumenges, amb el mateix horari. Finalment,
amb l'inici del curs acadèmic 1991-92, es va mantenir l'obertura
en dissabtes, diumenges i altres dies festius, i es perllongà
l'horari de dilluns a divendres: les dues biblioteques van passar
de tancar a les 9 del vespre a mantenir el servei fins l'una de
la matinada.
Els serveis que s'ofereixen a cada una de les biblioteques
són: sala de lectura, consulta dels fons, informació, fotocòpies
d'autoservei i préstec (excepte a les nits). Per accedir a les
biblioteques s'exigeix la presentació del carnet de la UAB.
L'accés al Campus no representa cap problema perquè han estat
ampliats durant els dies no laborables els serveis d'autobusos,
tan de Bellaterra com de Cerdanyola, per tal de garantir l'accés
i la sortida dels usuaris de les biblioteques. Val a dir que,
en el cas dels usuaris nocturns , el servei de transport queda
garantit únicament fins les 21.35 hores.
La UAB està fent un important esforç econòmic per tal de
mantenir aquesta obertura que ha passat de ser un pla pilot a
una realitat consolidada. Els costos de manteniment i de personal
es situen al voltant dels 60 milions anuals. Les dades
estadístiques indiquen l'ús , cada vegada més intensiu, que es
fa d'aquestes dues biblioteques durant aquests horaris i l'inici
del funcionament de la vila universitària a partir del curs
1992-93 incidirà encara més en l'augment dels usuaris de les
biblioteques fora de l'horari lectiu.
El nombre total d'usuaris comptabilitzats durant aquests
horaris és de 26.175. El 37% (9.655 usuaris) va utilitzar la
Biblioteca de Ciències i el 63% (16.520 usuaris) va efectuar les
seves consultes a la Biblioteca de Ciències Socials.
Mitjana d'usuaris segons dia i biblioteca:
dissabtes

diumenges i festius

nits

Ciències

131

120

24

CCSS

273

189

20

Les preferències dels dissabtes i dies festius es decanten
clarament a la utilització de la Biblioteca de Ciències Socials,
mentre que en el cas de l'horari nocturn, els usuaris es decanten
lleugerament per la Biblioteca de Ciències. Val a dir que si les
xifres són, en el cas de l'horari nocturn, força baixes, també
és cert que aquestes dades corresponen únicament als usuaris
arribats a les biblioteques després de les 21 hores. Es a dir,
que els usuaris que ja es troben a la biblioteca abans d'aquesta
hora i hi segueixen treballant a partir de les 9 del vespre, no
són comptabilitzats com a nous usuaris.
Els
usuaris
de
la
Biblioteca
de
Ciències
són,
majoritàriament, alumnes de la Facultat de Ciències (58%), però
també és significatiu el nombre d'usuaris d'altres facultats com
, per exemple, Medicina (16%) o Veterinària (7%).
En el cas de la Biblioteca de Ciències Socials, els seus
usuaris principals són els alumnes de la Facultat de Ciències
Econòmiques (43%), els de la Facultat de Dret (27%) i els de
l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell (7%).
Els professors representen el 1,52% dels usuaris de la
Biblioteca de Ciències i el 0,73% dels de la de Ciències Socials.
Usuaris segons centres:
Els 26.175 usuaris comptabilitzats durant aquests horaris
, independentment de quina de les dues biblioteques han utilitzat
es reparteixen de la següent manera:
Facultat de Ciències Econòmiques
Facultat de Ciències
Facultat de Dret
Facultat de Medicina
E.U. Estudis Empresarials de Sabadell
Facultat de Veterinària
Facultat de LLetres
Facultat de Ciències Polítiques i Soc.
Facultat de Psicologia
E.U. Informàtica de Sabadell
Facultat de Ciències de la Informació
E.U. Formació del Professorat d'EGB
EUTI
Estudi General de Girona
Professors UAB
PAS UAB

28,98 %
21,48 %
18,22 %
7,04 %
5,35 %
4,70 %
4,10 %
1,55 %
1,45 %
1,20 %
1,19 %
0,38 %
0,31 %
0,05 %
1,01 %
0,24 %

Altres usuaris

2,66 %

L'AUTOMATITZACIO DE LES BIBLIOTEQUES I
LA SECCIO DE PROCESSAMENT TECNIC
Processament dels fons bibliogràfics de la UAB
Durant l'any 1991 la Secció de Processament Tècnic ha
catalogat amb el nou sistema automatitzat de gestió de
biblioteques (VTLS) les monografíes de recent adquisició de les
biblioteques de Veterinària, Ciències de la Comunicació i
Biblioteca General i, de gener a maig, les publicacions
periòdiques de totes les biblioteques del campus, Sabadell,
Biblioteca de l'Abadia de Montserrat i Biblioteca del Centre
Borja de Sant Cugat. A partir de juny cataloga les publicacions
periòdiques de les biblioteques de Veterinària, Ciències de la
Comunicació, Biblioteca General, Biblioteca de Traducció i
d'Interpretació, Formació del Professorat, Sabadell i Centre
Borja de Sant Cugat i es finalitza la introducció i
actualitzacions de les dades de les publicacions periòdiques de
la Biblioteca de l'Abadia de Montserrat.
El 19 de novembre, en un acte oficial, el Rector de la UAB,
va fer entrega a l'Abad de Montserrat de la primera edició del
"Catàleg de publicacions periòdiques de la Biblioteca de l'Abadia
de Montserrat" elaborat per aquesta Secció. D'aquest catàleg
s'aniran realitzant actualitzacions periòdiques.
Les biblioteques de Lletres, Ciències Socials, Ciències
i l'Hemeroteca general realitzen la catalogació automatitzada
dels seus fons de manera coordinada amb la Secció de Processament
Tècnic. A partir del mes d'abril, la Biblioteca de Ciències
Socials cataloga els fons de la Biblioteca de l'Escola
Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell i la Biblioteca
de Ciències cataloga el fons de la Biblioteca de l'Escola
Universitària d'Informàtica de Sabadell.

Estudi i elaboració de normatives i pautes de
catalogació

S'ha estudiat i redactat el format MARC d'autoritats, les
pautes per a la catalogació d'obres en més d'un volum, el
tractament dels noms geogràfics en les matèries i de les
publicacions susceptibles de ser periòdiques o monografies.
S'han elaborat també les concrecions generals de la Classificació
decimal universal i les pautes pel tractament de les tesis
manuscrites.
S'han realitzat les pautes d'introducció i modificació de
dades al catàleg col.lectiu.
Implementació del sistema automatitzat de biblioteques
El mes de maig s'ha posat en marxa la gestió del préstec
automatitzat i l'opac (On line Public Access Catalogue) a la
Biblioteca de Ciències.
D'octubre a desembre s'ha posat en marxa l'opac des de les
biblioteques de Traducció i d'Interpretació, Formació del
Professorat, Veterinària, Lletres i Ciències Socials.
La consulta es pot fer des dels terminals Hewlett Packard
instal.lats a les biblioteques o be accedint-hi a través de
terminals VAX.
Des de febrer la Secció de Processament Tècnic realitza
el control automatitzat dels fons de les publicacions periòdiques
de la Biblioteca General i, a partir de juliol, també ho fan les
Biblioteques de Lletres, Ciències, Ciències Socials i Hemeroteca
General.
Manteniment del registre d'autoritats del catàleg
col.lectiu i control de duplicats
S'ha revisat, modificat o ampliat els registres
d'autoritats de noms i matèria procedents de la catalogació
corrent de totes les biblioteques de la UAB i de la retroconversió
de les biblioteques de Ciències, Veterinària i tres quartes parts
de la retroconversió de Ciències de la Comunicació.
S'han detectat i donat de baixa els duplicats procedents
de la reconversió i catalogació corrent.
Retroconversió dels catàlegs manuals de les
biblioteques
S'ha realitzat la reconversió dels catàlegs manuals de les
biblioteques de Ciències, Ciències de la Comunicació i
Veterinària i el setembre s'ha iniciat la reconversió de la
Biblioteca de Lletres. La gravació de les dades l'ha realitzat
l'Empresa Saztec Europe Ltd., especialitzada en reconversió de
catàlegs de biblioteques.

Per a dur a terme aquest procés, les biblioteques han
fotocopiat els seus catàlegs de fitxes d'autors (en total, unes
110.000 fitxes) i la Secció de Processament Tècnic ha elaborat
les especificacions pròpies de cada biblioteca per tal que
l'empresa Saztec codifiques la informació seguint les normatives
catalogràfiques estàndard que utilitza la UAB.
Dades estadístiques de la Secció

1. Catalogació
S'han
catalogat
corresponents a:

4.014

Biblioteca General

exemplars

monografies

542

Biblioteca de Ciències
de la Comunicació

2.135

Biblioteca de Veterinària

1.337

S'han
catalogat
corresponents a :

de

2.867

publicacions

UAB

1.152

Centre Borja de Sant Cugat

1.700

Monestir de Montserrat

periòdiques

15

S'han introduït 9.545 noves col.leccions de publicacions
periòdiques corresponents a:
UAB

2.705

Centre Borja de Sant Cugat

6.505

Monestir de Montserrat

335

2. Control d'autoritats i duplicats
S'han controlat,modificat o ampliat 70.000
d'autoritats (47.700 procedents de reconversió).

registres

S'han detectat 1.500 registres bibliogràfics duplicats.

Dades estadístiques del Catàleg col.lectiu
1. Retroconversió
S'han reconvertit
corresponents a :

40.240

exemplars

Biblioteca de Ciències

10.782

Biblioteca de Ciències
de la Comunicació

24.649

Biblioteca de Veterinària

de

monografies

4.809

S'ha iniciat la retroconversió dels catàlegs de la Biblioteca de Lletres.
2. Evolució
S'han incorporat:
Registres bibliogràfics
(47.935 monografies i 3.287
publicacions periòdiques)
Exemplars de monografies
Col.leccions de
publicacions periòdiques

51.222

63.127
10.440

3. Estat
El 31 de desembre de 1991 el catàleg col.lectiu de la UAB
conté:
Registres bibliogràfics
(49.935 monografies i 22.130
publicacions periòdiques)
Exemplars de monografies
Col.leccions de

72.065

65.627

publicacions periòdiques

34.075

Registres d'autoritats
97.071
(41.846 permanents, és a dir
definitius ampliats amb referències
i 55.125 no permanents o pendents
de ser ampliats amb referències)

4. Consultes
(Estadístiques realitzades sobre l'opac de la Biblioteca
de Ciències a partir del mes de maig)
Recerques per autor

27.885

46%

Recerques per matèria

15.680

26%

Recerques per títol

15.590

25,8%

Recerques per CDU i
topogràfic

1.127

1,8%

SECCIO DE PRESTEC INTERBIBLIOTECARI
La Secció de préstec interbibliotecari ha tramitat la
petició d'un total de 7.200 documents durant l'any 1991. Si
comparem aquesta dada amb el total de peticions de l'any anterior
podem constatar que és similar i per tant, que el nombre de
peticions s'ha estabilitzat.
Des de finals del mes de maig s'utilitzen els serveis de
la xarxa nord-americana OCLC, destinada a l'obtenció de documents
i al préstec interbibliotecari. OCLC (Online Computer Library
Center, Inc.) està formada per 10.000 institucions d'arreu del
món, i té un catàleg col.lectiu d'uns 25 milions de títols.
L'accés a aquest catàleg es fa a través d'Iberpac i també permet
fer la comanda dels documents per correu electrònic. Formen part
d'aquest xarxa la majoria de les biblioteques universitàries
nord-americanes, i institucions tan importants com la Library
of Congress de Washington, The British Library Document Supply
Centre o el Centre de Prêt de la Bibliothèque Nationale de Paris.
El mes de desembre, un cop superades les dificultats
inicials amb la connexió, va entrar en funcionament ARTTel
(Automated Request Transmission by Telephone) per a la
sol.licitud de fotocòpies de documents al BLDSC (British Library
Document Supply Centre) per correu electrònic. El BLDSC té uns
fons de 211.000 títols de revistes i més de 3 milions de llibres
entre d'altres documents. Aquest centre és el principal
suministrador de fotocòpies d'articles d'aquesta Secció, i la
petició de documents a través d'ARTTel representa un gran estalvi
de temps.

PRESTEC INTERBIBLIOTECARI
DESGLOSSAMENT I PERCENTATGES DE
L'ESTADISTICA ANUAL DE L'ANY 1991.
TOTAL DE MICROFILMS QUE HEM DEMANAT :
Total que estan pendents
Total que hem rebut

: 98
: 107

226 PERCENTATGE:
Percentatge : 43%
Percentatge : 47%

3%

Total que no ens han servit:

21

TOTAL D'ARTICLES QUE HEM DEMANAT....:
Total que estan pendents
: 645
Total que hem rebut
:2851
Total que no ens han servit: 288

TOTAL DE MICROFITXES QUE HEM DEMANAT:
Total que estan pendents
Total que hem rebut

:
:

3
3

Percentatge :

9%

3784 PERCENTATGE: 52%
Percentatge : 17%
Percentatge : 75%
Percentatge : 7%

6 PERCENTATGE:
Percentatge : 50%
Percentatge : 50%

TOTAL DE PRESTECS QUE HEM DEMANAT...: 1080 PERCENTATGE:
Total que estan pendents
: 275
Total que hem rebut
: 719
Total que no ens han servit: 86

TOTAL DE TESIS QUE HEM DEMANAT......:
Total que estan pendents
: 14
Total que hem rebut
: 57
Total que no ens han servit:
8

0%

Percentatge
Percentatge
Percentatge

15%

: 25%
: 66%
: 7%

79 PERCENTATGE:

1%

Percentatge : 17%
Percentatge : 72%
Percentatge : 10%

TOTAL DE MICROFILMS QUE ENS HAN DEMANAT : 13 PERCENTATGE: 0%
Total que han rebut

:

13

Percentatge : 100%

TOTAL D'ARTICLES QUE ENS HAN DEMANAT: 2081 PERCENTATGE: 28%
Total que estan pendents
Total que han rebut
Total que no hem servit

: 29
:1491
: 561

Percentatge : 1%
Percentatge : 71%
Percentatge : 26%

TOTAL DE MICROFITXES QUE ENS HAN DEMANAT:
Total que han rebut

:

5

5 PERCENTATGE: 0%

Percentatge : 100%

TOTAL DE PRESTECS QUE ENS HAN DEMANAT: 108 PERCENTATGE:

1%

Total que estan pendents
Total que han rebut
Total que no hem servit

:
:
:

3
63
42

TOTAL DE TESIS QUE ENS HAN DEMANAT....:
Total que han rebut
Total que no hem servit

TOTAL DE DOCUMENTS :

:
:

1
1

Percentatge
Percentatge
Percentatge

: 2%
: 58%
: 38%

2 PERCENTATGE: 0%
Percentatge : 50%
Percentatge : 50%

7200

TOTAL DE DOCUMENTS DEMANATS MES D'UNA VEGADA : 141

SECCIO D'INTERCANVI DE PUBLICACIONS

La
Secció d'intercanvi de publicacions realitza les
següents activitats:
1. Tramesa dels materials disponibles en intercanvi editats
per la UAB.
- A les pròpies biblioteques de la UAB

- A la resta d'universitats amb les quals hi ha establert
un protocol.
- A les entitats amb les quals hi ha establerta relació
d'intercanvi.
2. Recepció del material que
col.laboren amb la UAB ens envien.

les

institucions

que

3. Control de les publicacions, sigui publicades per la
UAB, sigui les que rebem per intercanvi. D'aquí es deriva un volum
considerable de feines com anotació a les fitxes dels números
de revista i/o monografies rebudes i enviades, reclamacions,
correspondència, llistes de noves publicacions editades per la
UAB, etc.
4. La Secció també es fa càrrec de la gestió de noves
propostes d'intercanvi. Aquestes poden ser indicades pels
mateixos departaments que editen alguna publicació a la UAB, o
bé ofertes rebudes de l'exterior per tal d'establir intercanvi
amb les nostres publicacions.
A continuació es fa un petit balanç de les gestions
realitzades per aquesta secció durant 1991.

TELEDOCUMENTACIO I BASES DE DADES EN CD-ROM

Tal com s'indica al punt
del Reglament del Servei de
compta amb tres unitats de
Biblioteca de Ciències, a la

4 de les disposicions addicionals
Biblioteques, actualment la UAB
teledocumentació situades 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, les unitats de teledocumentació han realitzat
un total de 255 consultes en línea, efectuades per 156 usuaris
diferents, i han utilitzat unes 35 hores de connexió. Si comparem
aquestes dades amb les de l'any passat podem veure que el nombre
d'usuaris i el de consultes s'ha mantingut estable, mentre que
ha disminuït en un 14 % el nombre d'hores de consulta. El host
que més s'ha fet servir és , com l'any passat, STN, amb el qual
s'ha connectat en 177 ocasions. La base de dades que més vegades
ha estat consultada és CA Search. La unitat de teledocumentació
que més consultes ha realitzat és la de la Biblioteca de Ciències,
que ha atès un 24% més d'usuaris que l'any anterior.
Els 156 usuaris que han realitzat consultes en línea en
alguna de les tres unitats de teledocumentació durant 1991 han
connectat amb 33 bases de dades diferentes i aquestes consultes
han proporcionat un total de 6.429 referències. Els costos de
les comunicacions i el de la connexió en el cas de les bases de
dades que no són de consulta gratuïta han representat una despesa
de 702.744 pessetes, un 18% més que l'any anterior.
Algunes bases de dades que van ser consultades en línea
l'any passat han deixat de consultar-se o ha disminuït molt la
seva consulta gràcies a que han estat adquirides en CD-ROM. Aquest
és el cas del CSIC, que tal com pot comprovar-se a les
estadístiques de consulta de CD-ROM, és la base de dades més
consultada.

NOM DEL
HOST

NOMBRE DE
CONSULTES

NOMBRE
D'HORES

COST
US

COST
TELEFON

COST
TOTAL

BANC DE SABADELL
DATA STAR
DIALOG
ECHO
GENERALITAT
IEC
MAPFRE
MEC
PIC
STN

1
6
30
2
10
3
1
13
12
177

0,250
0
0,628
9.142
3,705 98.987
0,136
0
1,866
0
0,899
137
0,167
0
3,481
0
3,650
0
20,720 480.606

139
1.600
28.778
200
663
2.334
452
3.823
1.582
74.301

139
10.742
127.765
200
663
2.471
452
3.823
1.582
554.907

TOTALS

255

35,502 588.872 113.872

702.744

UNITAT DE
TELEDOCUM.

USUARIS
DOCENTS

USUARIS
BECARIS

CIENCIES
C.SOCIALS
LLETRES

56
10
13

47
3
2

2
10
1

7
2
3

112
25
19

TOTALS

79

52

13

12

156

NOM DE LA
BASE DE DADES
ARTS & HUM.
BEILSTEIN
BIAR
BIBL
BIOSIS
BORSA
CA SEARCH
CAOLD FILE
COLEX DATA
COMPENDEX
DIANEGUIDE
DOGC
DOMIS
ECON LIT

USUARIS
USUARIS
ESTUDIANTS EXTERNS

NOMBRE DE
CONSULTES

NOMBRE
D'HORES

1
14
1
1
54
1
71
3
1
3
1
10
1
1

0,246
0,670
0,200
0,167
6,700
0,250
9,602
0,080
0,167
0,282
0,066
1,866
0,070
0,042

TOTAL
USUARIS

R E F E R E N C I E S
ON
OFF
TOTAL
81
20
0
4
804
10
1.072
3
3
60
2
241
1
27

0
0
0
0
1.433
0
1.426
0
0
0
0
0
0
0

81
20
0
4
2.237
10
2.498
3
3
60
2
241
1
27

EDIT
ENERGY LINE
ESPAN
INSPEC
INSURANCE
ISBN
ISOC-Psc
JURIDOC
LINGUISTICS
MATHSCI
PSYCINFO
REG.TOXIC E.
REGISTRY
SCI SEARCH
SOCIAL SCI
SOCIOFILE
TESEO
WATER RESOURCES
WATERNET
TOTALS

1
3
3
1
1
9
2
1
1
1
2
1
44
2
1
2
10
1
1

0,067
0,234
0,899
0,274
0,183
3,216
0,834
0,333
0,116
0,123
0,069
0,033
3,829
0,734
0,222
0,163
2,315
0,045
0,005

0
11
105
10
47
134
20
17
5
10
0
1
359
66
28
35
43
0
0

0
155
0
0
0
0
0
0
0
31
0
32
0
0
0
0
133
0

0
166
105
10
47
134
20
17
5
10
31
1
391
66
28
35
43
133
0

250

34,102

3.219

3.210

6.429

En els darrers tres anys la major part de les nostres
biblioteques que han adquirit lectors de CD-ROM.
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. La informació
obtinguda es pot exportar en format ASCII i integrar en qualsevol
processador de textos.
Durant aquest any s'ha duplicat el nombre de títols de CD-ROM
que tenim a les nostres biblioteques . S'ha pasat de 14 a 30 títols
i això es reflecteix també en el nombre d'usuaris i de consultes
realitzades. Un total de 2.216 usuaris (el doble de l'any
anterior) han consultat durant 1.349 hores les bases de dades

en CD-ROM i n'han obtingut 7.906 pàgines impreses amb la
informació que buscaven. En 991 casos els usuaris han optat per
gravar la informació que els interessava en disquettes.
Les bases de dades contingudes en el CD-ROM editat pel CSIC
han estat les més consultades: 378 usuaris. En segon lloc MEDLINE,
ha tingut 314 usuaris.
Cal remarcar la diferència tan en nombre d'usuaris com en
temps d'ús entre les bases de dades en línea durant 1991 (255
usuaris, 35 hores) i les bases de dades en CD-ROM (2.216 usuaris,
1.349 hores) , al no tenir aquestes últimes cap tipus de despesa
en comunicacions.

NOM DEL
CD-ROM

NOMBRE
D'USUARIS

ABI-INFORM
116
ARANZADI
125
BIBLIOFILE
223
BIB.N.FRANÇAISE
44
BOOK DATA
25
BOOKS IN PRINT
79
BRITISH LIBRARY
15
CD NAMES
5
CD SUBJECTS
2
COMPULEY-JURIS. 138
COMPULEY-LEGIS.
41
CSIC
378
DEUTSCHE BIBLIO.
7
DISSERTATION ABS. 37
ECONLIT
68

TEMPS
D'US

PAGINES
IMPRESES

62h
68h
37h
26h
11h
39h
9h
3h
14h
67h
15h
158h
3h
17h
32h

277
879
667
311
2
205
31
78
27
732
138
1.005
102
98
141

59'
25'
58'
42'
15'
00'
15'
13'
20'
22'
50'
16'
18'
45'
35'

GRAVACIO
DISKETTES
60
16
0
2
23
16
3
0
0
7
1
54
0
29
35

EBSCO
ERIC
HUMANITIES INDEX
ISBN
LISA
MACGRAW
MEDLINE
MIRIADE
MLA
OED
PREDICAST
PSYCLIT
SCI CIT IND
TGL
ULRICH
TOTALS

28
122
17
204
11
2
314
49
6
5
8
121
6
11
16

2.216

5h
76h
7h
101h
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CURRENT CONTENTS ON DISK

Apart de les bases de dades consultables en línia o en CD-ROM
les biblioteques compten amb algunes publicacions en disc. Aquest
és el cas de Current Contents on Disk, editat per l'ISI (Institute
for Scientific Information) del qual es troben disponibles a la
UAB diverses edicions.
La Biblioteca de Ciències està subscrita a CC Agriculture,
Biology & Environmental Sciences (285 consultes) , a CC Life
Sciences (1.316 consultes) i a CC Physical, Chemical & Earth
Sciences (296 consultes).
La Biblioteca de Veterinària està subscrita a CC
Agriculture, Biology & Environmental Sciences i a CC Life
Sciences; en total 1.775 consultes.

La Biblioteca de Medicina està subscrita a CC Life Sciences
(286 consultes)
El total de consultes realitzades a aquestes edicions de
Current Contents fou de 3.958. Cal indicar però, que aquestes
dades no inclouen la informació sobre la consulta de l'edició
de CC Social & Behavioral Sciences, consultable a la Biblioteca
de Lletres i a la Biblioteca de Ciències Socials.D'aquestes
consultes no es tenen dades estadístiques de l'any 1991.

LOCALS I EQUIPAMENTS
Locals
La descripció més esquemàtica dels locals de
biblioteques està continguda en únicament tres dades:

les

- 16.231 m2 de locals
- 3.150 places de lectura
- 33 km. lineals de prestatgeries
Concretament, respecte a l'any anterior, els increments
han estat de 1.251 m2 de locals, 107 noves places de lectura i
2.424 metres lineals de fons bibliogràfics i documentals.
Durant 1991 s' han dut a terme les obres de la nova Biblioteca

de Traducció i d'Interpretació, i ha estat realitzada la
remodelació de la Biblioteca de Formació del Professorat de
Bellaterra, que ara inclou una mediateca i una biblioteca escolar
d'aplicació . S'ha iniciat la remodelació de la Biblioteca de
Medicina i s'ha iniciat la construcció de l'edifici situat als
terrenys de l'antic escorxador de Sabadell on s'ubicarà la nova
Biblioteca Universitària de Sabadell. Per altra banda, han
continuat els estudis d'ampliació de la Biblioteca de Lletres
i de la de Veterinària.
Equipament
L'equipament de les biblioteques ha incrementat notablement
amb la compra de la segona fase del hardware HP per a la
informatització. Tampoc 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, nous lectors de CD-ROM i
un nombre força important d'aparells per a la consulta de material
audio-visual.
El nombre total de fotocopiadores és de 22, 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
21, dels quals 10 són lectors-reproductors.
Es disposa de 13 equips per a realitzar el control magnètic
dels fons de les biblioteques.
Finalment, els ordinadors personals, que s'utilitzen
bàsicament per a tractament de textos, gestió de dades i
teledocumentació són 27, dels quals 10 porten connectats sengles
lectors de CD-ROM. També es compta amb 4 ordinadors personals
Macintosh.
Al material citat fins ara cal afegir tot el hardware
Hewlett-Packard destinat a la informatització amb VTLS que es
resumeix a continuació:
1
1
9
16
78
18
14
15
6

ORDINADOR HP 3000
IMPRESSORA DE SISTEMA
DTC
TARJES DTC
TERMINALS model 700/92
PC model vectra ES/12
IMPRESSORES model lasserjet III
LLAPISSOS OPTICS
CCD SCANERS

Resum de l'equipament de les biblioteques a 31-XII-91

(Exclos el material directament relacionat amb la
informatització)
TIPUS D'EQUIPAMENT
TELEFAX............................
FOTOCOPIADORES.....................
LECTORS DE MICROFITXES.............
LECTORS DE MICROFILMS .............
LECTORS-REPRODUCTORS DE MICROFILMS/
MICROFITXES........................
ORDINADORS PC......................
ORDINADORS MACINTOSH...............
TERMINALS VAX .....................
IMPRESSORES........................
MODEMS ............................
LECTORS DE CD-ROM .................
MAGNETITZADORS ....................
MAGNETITZADORS/DESMAGNETITZADORS...
DESMAGNETITZADORS..................
PORTES DETECTORES..................
LECTORS DE CASSETTES ..............
LECTORS DE DISC LASER .............
GIRADISC...........................
LECTORS DE COMPACT DISC............
ANTENA TV .........................
MONITORS TV .......................
MAGNETOSCOPIS......................

NOMBRE D'APARELLS
3
22
10
1
10
27
4
5
17
3
10
1
13
1
13
4
1
1
3
1
5
6

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 .L'adaptació dels horaris d'aquests
becaris a les veritables necessitats horàries de les biblioteques
i la resol.lució del problema de la incompatibilitat de beques,
que va afectar la continuïtat dels becaris en anys anteriors han
estat les principals millores d'aquesta col.laboració dels
estudiants de la UAB a les seves biblioteques

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 12
becaris per a la realització de tasques concretes. Aquests 12
estudiants van col.laborar cinc hores diàries durant els mesos
de juliol i de setembre de 1991.
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 relacionades amb la
catalogació i la classificació .
Durant la primera part de 1991 hem comptat amb la
col.laboració de 14 alumnes de biblioteconomia, i a partir del
darrer trimestre de l'any amb 14 més, que ha col.laborat
bàsicament en la tasques de revisió relacionades amb la
reconversió dels catàlegs.

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 1991 cal diferenciar 5 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.- Cursos i seminaris del projecte Telephassa del programa
COMETT-II de les Comunitats Europees.
5.- 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 5, fem referència al nombre
d'assistents subvencionats per l'Area de Personal o directament
per la Direcció del Servei de Biblioteques. 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 170
persones del Servei de Biblioteques de la UAB.
A continuació s'indiquen els noms d'aquests cursos i el
nombre d'assistents.

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

DENOMINACIO
DEL CURS

NOMBRE D'
ASSISTENTS

- Fons documentals de les Comunitats
Europees (febrer 1991)
- Software documental per a
microordinadors (febrer 1991)

5
3

- Els dossiers de premsa en un servei
de documentació (març 1991)

3

- Discos òptics: el CD-ROM (març 1991)

3

- Reparació de llibres i altres documents
(abril 1991)

2

- Tècniques gràfiques de difusió
(abril/maig 1991)
- Automatització de biblioteques
(juny 1991)

3
3

- Curs intensiu d'anglès per a
bibliotecaris-documentalistes
(juliol 1991)
- Organització i gestió de Biblioteques
Universitàries (octubre 1991)
- Aplicació de les AACR2

3
3
7

- Les relacions humanes en l'atenció al
públic (novembre 1991)

3

- Automatització de biblioteques i centres
de documentació (novembre 1991)

3

- Evolució d'obres de referència
(desembre 1991)

3
---------

Total assistents

44
---------

2. Cursos de formació en VTLS

DENOMINACIO
DEL CURS

NOMBRE D'
ASSISTENTS

- VTLS - Gestió (febrer 1991)
- VTLS - OPAC (UAB, abril 1991)
- VTLS - Circulació

1
8

(abril 1991)

- VTLS - Publicacions periòdiques
(maig 1991)
- VTLS - Publicacions periòdiques
(UAB, juny 1991)
Total assistents

8
4
3
---------24
----------

3. Cursos organitzats per la UAB

DENOMINACIO
DEL CURS

NOMBRE D'
ASSISTENTS

- Català - grup de conversa (curs 91-92)

2

- Català - nivell A, A3

3

(curs 91-92)

- Català - nivell B (curs 91-92)

3

- Català - nivell C (curs 91-92)

8

- Català - nivell D (curs 91-92)

1

- Tècniques de redacció d'informes
(maig 1991)

2

- Anglès - nivell 1 ( curs 91-92)

7

- Anglès - nivell 2 (curs 91-92)

4

- Anglès - nivell 3 (curs 91-92)

4

- Microinformàtica (INEM) (1991)

4

- Microinformàtica (oct.- desembre 1991)

8

- Curs sobre teoria de la decisió (EAPC)
(abril 1991)

1

- Cursos per a bidells

(1991)

2
---------

Total assistents

49
---------

4. Cursos i seminaris del projecte Telephassa del
programa COMETT-II de les Comunitats Europees
DENOMINACIO
DEL CURS

NOMBRE D'
ASSISTENTS

- I Telephassa (juliol 1991)
Seminar on innovative information
services and information handling
- Telephassa workshop on instruction
modules (setembre 1991)
- II Telephassa (novembre 1991)
Workshop on databases
Total assistents

14
6
12
--------32
---------

5. Altres cursos, congressos i seminaris

DENOMINACIO
DEL CURS

NOMBRE D'
ASSISTENTS

- STN Beilstein Workshop.
Organitza: STN International.
(febrer 1991)

1

- RIAO 91. Intelligent text and image handling.
Organitza: CID (abril 1991)
Lliure assistència de tots els bibliotecaris
de la UAB interessats. (43 intencions
d'assistència).
Matrícula institucional
2
- Formats Bibliogràfics.
Organitza: SOCADI (abril 1991)

4

- III Jornades d'Arxivística de Catalunya.
L'accés a la documentació.
Organitza: AAC (abril 1991)

1

- OCLC. ILL Subsystem.
Organitza: OCLC (maig 1991)

3

- BRS Conversion training course
Organitza: BRS Information Technologies
(juny 1991)

1

- IFLA.57th Council & General Conference.
Moscou (agost 1991)

1

- II Master en arxivística (cursos 1990/1992)

1

- V Congreso de ANABAD.
Zaragoza ( setembre 1991)

1

- STN User meeting & workshop.
Organitza: STN International.
(octubre 1991)

1

- Jornada multimèdia. Sistemes interactius
per a la informació i la comunicació.
Organitza: Ajuntament de Barcelona
(novembre 1991)

1

- Jornada sobre OPACs.
Organitza: SOCADI (novembre 1991)

3

- Las nuevas tecnologías de la información

en la empresa.
Organitza:: DOC6

(novembre 1991)

1
---------

Total assistents

21
---------

SERVEI DE BIBLIOTEQUES I BIBLIOTECA GENERAL
Telèfons: 581.10.15
581.10.50
581.10.51
581.10.70
581.10.71
581.12.27
581.16.34
581.11.93
581.20.27
Fax:
581.20.00

(Secretaria)
(Préstec Interbibliotecari)
(Processament Tècnic)
(Processament Tècnic)
(Direccció)
(Biblioteca General)
(Processament Tècnic-Revistes)
(Intercanvi de Publicacions)
(Arxiu General Administ. i Històric)

Bibliotecaris:
Joan GOMEZ ESCOFET
Director
Núria BALAGUE MOLA
Subdirectora
Marta TORT PASCUAL
Cap Processament Tècnic
Ana ESCAÑUELA BARRADAS
Processament Tècnic
Santiago FARRE MEROÑO
Processament Tècnic
Jesús GASCON GARCIA
Processament Tècnic
M. Teresa SANTOS PRADOS
Processament Tècnic
Andreu SULE DUESA
Processamnet Tècnic
Cristina TORRES ALARCON
Processament Tècnic
Montserrat BUSQUETS SOLER
Processament Tècnic
Carme BESSON RIBAS
Processament Tècnic
Cristina ORTS GIL
Processament Tècnic
Lluís CUCURELLA COMELLAS
Processament Tècnics -Revistes
Montserrat LAMARCA MORELL
Biblioteca General
Antoni BORFO BACH
Cap Arxiu General Adm. i Hist.
Esther PARDO PEREZ
Cap d'Intercanvi Publicacions
Angels CARLES POMAR
Cap Préstec Interbibliotecari
Irma MARTORELL ESCOLA
Biblioteca General
Administratiu:
Pilar PALAU MEMBRADO

Cap Administratiu

Auxiliars Administratius:
Dolors SITJA SOLER
Lluïsa LUQUE CALZADO
Concepción MUÑOZ RUIZ
Dolors PEREZ NICOLAS

Processament Tècnic -Revistes
Secretaria
Biblioteca General
Préstec Interbibliotecari

Luis Carlos LOPEZ SANTOS

Intercanvi de Publicacions

Subalterns:
Manuel VILCHEZ VILLEGAS
Dolors FERNANDEZ MONTRAVETA

Servei de Biblioteques
Arxiu General Adm. i Històric

BIBLIOTECA DE CIENCIES
Telèfons: 581.22.83
581.19.06
581.20.10
581.16.35
Fax:
581.20.10

(Direcció)
(Catalogació)
(Préstec)
(Teledocumentació/Revistes)

Bibliotecaris:
Aurea MARTINEZ DE LUCO LIZARRAGA
Isabel FILELLA RAMIREZ
Carmen LINARES SOLER
Santiago MUXACH RIUBROGENT
Mireia BACHS FRAGA
Montserrat GUTIERREZ FOLGUEIRAS
Montserrat SALAVERT CASAMOR
Esther GRANADOS CAMARASA
Cristina AZORIN MILLARUELO

- Cap de Biblioteca

Auxiliars Administratius:
Felisa CARDO DE LA PEDROSA
Matilde DELGADO CARSI *
Josep FRANQUESA SOBRINO
J. Carlos GOMEZ ARROYO
Pilar BORREGO GONZALEZ
Glória GORDILLO FRANCO
Subalterns:
Tomas SUÑE MARCO
Angela ZAPATA ZAPATA
Josep M. SIANES BERMEJO
* Compartida amb el Departament de Matemàtiques
BIBLIOTECA DE CIENCIES DE LA COMUNICACIO

Telèfon:
Fax:

581.14.92
581.23.39

Bibliotecaris:
M. Antònia GALCERAN CANALS - Cap de la biblioteca
Juan MORER ERREA
Rosa PUJOL BRUSTENGA
Tomás FABREGAT ANGLES
Auxiliars Administratius:
Brauli BUDI ESTEVE
Jose Manuel EGEA ZOYO
Roser GIRALDO VAZQUEZ

Subalterns:
Antonio LOZANO FUENTES
Julia Lourdes MARTIN LOPEZ

HEMEROTECA GENERAL
Telèfon:
Fax:

581.11.46
581.20.05

Bibliotecaris:
Núria GALLART MARSILLAS - Cap d'Hemeroteca
Angels LOPEZ GARCIA
Auxiliars Administratius:
Ferran BALLESTER RODRIGUEZ
Montserrat SIERRA HINOJOSA
Joaquim BERNABE RODENAS
Carmen PEREZ COBOS
Subaltern:
Carmen REYES VALDES

CEDOC
Telèfon:

581.16.41

Auxiliar Administratiu:
Antoni ESTUPIÑA COLLET

BIBLIOTECA DE CIENCIES SOCIALS

Telèfons: 581.18.18
581.15.17
581.18.19
581.11.35
581.15.70
581.10.64
581.14.80
581.18.01
Fax:
581.20.09

(Direcció)
(Catalogació)
(Teledocumentació)
(Revistes)
(Revistes)
(Consergeria)
(Adquisicions)
(Préstec)

Bibliotecaris:
M. Jose BORRAS LORENTE - Cap de la Biblioteca
Cristina ANDREU NEBOT
Jordi ALBERO ZARAGOZA
Montserrat CATAFAL BENITO
Montserrat COLL VIDAL
Carme FARRE FIOL
Cristina NAVARRO SANCHEZ
Pilar GINES MATEO
Rosa PI MASVIDAL
Elisa CAMPOS PEREZ
Ramon SOLER FABREGAT
Auxiliars Administratius:
M. Dolores EGEA ZOYO
Carolina DELGADO GONZALEZ
Sonia DEL RIO DE SANTOS
Roser MILLARES MOYA
Angels OSUNA TORRES
Narcís RIBA GENESCA
Francesca TURU BROTO

Josep VICENS PLANAGUMA
Jordi VILLA CARDENAS
Josep PALAU PALOMAS
Subalterns:
Fco. Javier GARCIA CARCIA
Celia DEL RIO SANCHEZ
Manuel GIL GONZALEZ
P. Jose RODRIGUEZ MARTINEZ
J. L. GOMEZ BARRERA

BIBLIOTECA DE LLETRES
Telèfons: 581.13.44
581.18.65
581.12.88
581.18.51
581.17.63
581.21.84
Fax:
581.20.01

(Consergeria)
(Préstec)
(Revistes)
(Catalogació)
(Direcció)
(Teledocumentació)

Bibliotecaris:
M. Dolors DILME ROS - Cap de Biblioteca
Cristina AROLA GASOS
Mercè BAUSILI MONTSERRAT
Rosa FEDI MOLLEVI
Rafael GIRALDEZ QUESADA
Montserrat MALLORQUI GRAUPERA
Francisco SILVA ORTEGA
Jordi VAILLES SERRET
Montserrat VARONA ALONSO

Auxiliars Administratius:
Montserrat BAGA SANTAMARIA
Joaquín CARO LOBERA
Rafaela CORTES TORRES
Montserrat LLAMAS TORRES
Miquel MARIN MADRAZ0
Isabel NADAL BILBERT
Montserrat TARJUELO JACAS
Dolors VIOR ORTIZ

Subalterns:
Inmaculada RODRIGUEZ SANTOS
Ramiro SORIANO HERNANDEZ
Adoración PELLICERO ROS

BIBLIOTECA DE MEDICINA

Telèfons: 581.19.18 (Campus)
256.19.00 Ext. 10 (U.D. de l'Hospital de Sant Pau)
428.26.37 (U.D. de l'Hospital General "Vall
d'Hebron)
309.22.08 Ext. 4030 (U.D. de l'Hospital del Mar)
Fax:
581.20.04 (Campus)

Bibliotecaris:
Josefina DUPRE ROIG - Cap de Biblioteca
Carmen CALAMBERT ESCARTIN
Núria CRUMOLLS PEY U.D. de l'Hospital de Sant Pau
Susana LOPEZ CONTE U.D. de l'Hospital del Mar

Auxiliars Administratius:
Montserrat GODIA DE LA TORRE
Sara GRANJA MICO
U.D. de l'Hospital General "Vall Jordi
DEL VAL SANTALO
d'Hebron)
J.R. LLAGOSTERA ROBLES
Subaltern:
M. Carmen LECHUGA GARCIA

BIBLIOTECA DE VETERINARIA

Telèfon:
Fax:

581.15.49
581.20.06

Bibliotecari:
Vicenç ALLUE BLANCH - Cap de Biblioteca
Auxiliars Administratius:
Rafael JARAMILLO SILVA
Josep MAS ROS
Sergi ORTEGA FARFAN DE LOS GODOS

BIBLIOTECA DE FORMACIO DEL PROFESSORAT DE BELLATERRA

Telèfons: 581.14.30 (Catalogació)
581.19.32 (Direcció)
Fax:
581.20.07
Bibliotecaris:
Marina CARBONELL FERRANDO
Núria PUBILL PUBILL
Auxiliars Administratius:
Agnes GARCIA PERAL
Silvia VICENTE GARCIA
Rosa FERRERES PLANS
Subaltern:
Prudencia AVILES PEREZ

- Cap de Biblioteca

BIBLIOTECA DE FORMACIO DEL PROFESSORAT DE LLEIDA

Telèfon:

973-233.032

Fax:

973-247.448

- Camp de Mart, 33 -25004 -Lleida

Bibliotecaris:
Marta PLANAS CUADRAT - Cap de Biblioteca
Josepa SOLE CASULLERAS
Auxiliar Administratiu:
Pepita RAVENTOS PAJARES

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE SABADELL

Telèfons: EUEE: 725.21.99 - c/ Narcís Giralt, 40
08202 -Sabadell
EUIS: 725.99.11 - c/ Creueta 90, 08202 -Sabadell
Fax:

725.36.88

Bibliotecaris:
Angela HERRERO VICARIO
M. Neus GIBERT BRETONES

- EUEE
- EUIS

Auxiliars Administratius:
Joan Carles TORRES OLIVA
Consol GARCIA MADERAL
M. Jesús GUTIERREZ GARCIA
M. Teresa VIVES ESCURSELL

BIBLIOTECA DE TRADUCCIO I D'INTERPRETACIO

Telèfon:
Fax:

581.13.55
581.20.04

Bibliotecària:
Lleontina DIAZ ROAS - Cap de Biblioteca

Auxiliars Administratius:
Silvia MELGAREJO PEREZ
Anna LOPEZ VILAPLANA

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE GIRONA

Telèfons: 972-20.42.62
972-22.71.31
972-41.80.30
972-41.80.37
972-20.16.48
Fax:
972-21.32.14
972.41.80.31

(Ciències)
(Dret)
(Lletres)
(Direcció)
(Formació del Professorat Girona)

Adreçes:
Plaça Sant Domenec, 9 - 17071 (Lletres/Econòmiques)
c/ de la Creu, 3
- 17002 (Formació del Professorat)
Plaça Hospital, 6
- 17001 (Ciències)
Polígono Fontajau
(Dret)

Bibliotecaris:
Antonia BOIX ANGELATS - Cap de Biblioteca
Anna ROCA BONALS
Maria JULIA CIVIL
Dolors MARSOL FARRERO - Formació Professorat
Laura RIPOLL MARTINEZ
Eulàlia SIN BRUGUE
Teresa TARRIDA
Josep M. NOGUER PAGES
Núria ROURA ROCH
Auxiliars Administratius:
Pilar BROSSA BONALL
Lluïsa ESPARCH BUSQUETS
Rosa M. SEGOVIA BRAVO
Raquel POU ALMAGRO
Dolors VELASCO RODRIGUEZ
Gemma MENDOZA OLIVA
Anna M. CABAÑES

INSTITUT DE BIOLOGIA FONAMENTAL
Telèfon:
Fax:

581.11.31
581.20.11

Auxiliar Administratiu:
M. Natividad INFANTE CABRERA

INSTITUT DE MUSICOLOGIA

Telèfon:

237.14.12

- República Argentina, 1 08023
BARCELONA

Auxiliar Administratiu:
Dolors MILLET LORA

PERSONAL

(Dades a 31 de desembre de 1991)

Durant l'any 1991 s'han produït els següents increments de
personal:
Ajudants de Biblioteques : 14
Auxiliars Administratius :

6

Subalterns : 3
Així mateix, s'han nomenat, previ concurs, els següents responsables :
- Cap de la Biblioteca Universitària de Sabadell - EUIS

Sra. Neus Gibert Bretones
- Cap de la Biblioteca de Formació del Professorat de
LLeida
Sra. Marta Planas Cuadrat
- Cap de la Secció d'Intercanvi de Publicacions
Sra. Esther Pardo Pérez
La plantilla del Servei de Biblioteques està formada per:
-

1
1
1
56
18
52
11
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

