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PRESENTACIÓ i OBJECTIUS 

 
 
 
Durant l’any 2004, la Biblioteca de Comunicació i l’ Hemeroteca General ha 
continuat desenvolupant la seva tasca de suport a la docència i a la recerca de 
la Facultat de Ciències de la Comunicació  
   
En aquesta línia, s’ha potenciat l’adquisició de recursos digitals de comunicació 
per tal de facilitar a alumnes i professors el material documental necessari per a 
la realització dels estudis en el nou marc de l’ensenyament superior de les 
diferents titulacions i apropar la documentació més actualitzada al despatx del 
professor investigador. 
 
La millora continua en la prestació del servei és un prioritat per a totes les 
biblioteques de la UAB, les quals estan certificades per la ISO-9001:2000  i per  
l’ ANECA.  
 
Es treballa per objectius anuals i el seu assoliment serveix  per obrir noves 
línies i realitzar millores en la prestació de servei 
 
 
Els objectius d’ enguany han estat els següents: 
 
 

Núm. OBJECTIU % 

1 Fer el seguiment de les obres de les dues plantes 
subterrànies de l’edifici de la Biblioteca 100% 

2 
Realitzar el document marc amb les pautes de realització 
d' exposicions virtuals a la pàgina web. Programació de 
dues exposicions durant l’any. 

100% 

3 Donar de baixa  del catàleg les monografies perdudes o 
deteriorades 100% 

4 
Fer un estudi de detecció dels recursos en suport 
digital(llibres, revistes, bases de dades) del nostre àmbit 
temàtic 

100% 

5 

Revisar la catalogació dels diaris de l' Hemeroteca: 
principalment títols uniformes, capçaleres i matèries. 
Introduir al catàleg UAB les dades de les fitxes manuals 
de diaris vius Madrid i Barcelona anteriors a 1991 

100% 

6 Elaboració de les FAQ de la Biblioteca. 100% 

 
 
. 
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FONS DOCUMENTAL 
 
 

La Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General disposa d’un fons 
documental ric i variat format per llibres, audiovisuals i revistes de  
comunicació; una important col·lecció de diaris i revistes d’informació general 
que esdevé única a l’estat espanyol pel gran nombre de publicacions que la 
integren; el fons de tesis doctorals de la UAB; la col·lecció local de publicacions 
editades per la UAB; el fons de documents antics i de reserva; un gran nombre 
d’obres de referència; i un important fons bibliogràfic especialitzat en  
documentació i arxivística.  
 
 
 

ANY LLIBRES AUDIOVISUALS PREMSA INF. 
GENERAL 

REVISTES 
COMUNICACIÓ 

2004 85.394 16.368 8.228 1821 

 
EVOLUCIÓ DEL FONS DOCUMENTAL 

 
En els quadres que es mostren a continuació, es detalla l’evolució del 
creixement del fons documental de la Biblioteca en cadascun dels formats 
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PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
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El percentatge del fons documental de la Biblioteca de Comunicació i 
Hemeroteca General per matèries, idiomes i formats és el següent:  
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Idiomes

0,7%

17,2%

7,9%

0,4%
2,4%

0,3%

0,3%14,8%
55,8%

Altres idiomes Català Anglès Francès Alemany
Italià Múltiples Llengües Portuguès Castellà

Formats

55,6%

16,9%

7,0%

15,7%

4,2%

0,5%

MONOGRAFIES PUBLICACIONS PERIÒDIQUES LITERATURA GRISA (Tesis)
MATERIAL AUDIOVISUAL MATERIAL GRÀFIC ALTRES

 

M atèries

14%

15%

2%

16%3%8%
15%

8%

5%

1%

3%

5% 2% 3%

cinem a 14% com unicació 15 % fotografia  2%
ràdio-te levisió 16 % docum entació-referència 3% periodism e 8%
public itat-m arqueting 15 % inform àtica i tecnolog ia 8% llengua i literatura 5%
psico log ia i filosofia 1% història i geografia 3% ciències socials 5%
art i d isseny 2% altres 3%
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EL PRESSUPOST 

 
El pressupost de la Biblioteca es nodreix de diferents dotacions: 
• pressupost de funcionament  de la Facultat de Ciències de la Comunicació 
• pressupost de funcionament per a biblioteques 
• pressupost centralitzat de revistes especialitzades de la Junta de Govern 

de la UAB.  
 
 
Cal esmentar, que en els darrers anys els dos departaments de la Facultat : el 
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació i el Departament de 
Comunicació Audiovisual i Publicitat col·laboren en l’adquisició de documents 
aportant part del seu pressupost al centre de cost de la Biblioteca.  
 
 

PROCEDÈNCIA PRESSUPOST 

FACULTAT CC. COMUNICACIÓ 49.329,51 

FUNCIONAMENT  UAB 31.576,43 

DEP . PERIODISME 3.000,00 

DEP . COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 4.500,00 

TELÈFON 2.400,00 

AJUT UAB TRASLLAT DIPÒSITS 5.000,00 

INGRESSOS MICROFILMS 910,00 

TOTAL 96.715,94 
 
 
L’ajut econòmic destinat a compres de material bibliogràfic que prové del pla 
d’inversions de la UAB és una aportació molt beneficiosa i un bon impuls al 
creixement del fons documental de les biblioteques UAB. 
 

PROCEDÈNCIA 
FONS BIBLIOGRÀFIC BIBLIOTECA 7.660,12 

FONS BIBLIOGRÀFIC HEMEROTECA 7.869,06 

FONS BIBLIOGRÀFIC CAP 2.627,68 

FONS BIBLIOGRÀFIC PERIODISME 1.711,33 

AJUT BIBLIOGRAFIA C. SOCIALS – BIBLIOTECA 5.928,53 
AJUT BIBLOGRAFIA  C. SOCIALS - HEMEROTECA 4.336,12 

TOTAL 30.132,84 
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GESTIÓ DE LA COL·LECCIÓ DE MONOGRAFIES I 

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 
 
 
Aquestes dues seccions són les encarregades de vetllar per la selecció, 
adquisició, processament tècnic, ordenació i conservació dels documents en 
qualsevol format de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. 
 
Per tal de realitzar un bon desenvolupament de la col·lecció es controla que el  
creixement del fons bibliogràfic sigui el més proporcionat possible i també es 
fan estudis per preveure futures necessitats. 
 
 S’ha revisat el pla de col·lecció dels Recursos Digitals Audiovisuals, 

accessibles des del servidor d’àudio i vídeo digital. 
 S’ha aprovat el pla de col·lecció de Premsa Diària de la biblioteca a la 

Comissió d’ Usuaris, de data 14 de juliol de 2004, després de fer-ne difusió 
a tot el professorat de la Facultat de Ciències de la Comunicació sense 
haver rebut cap esmena en la data límit de 31/12/04.  
 

Altres tasques realitzades durant l’any han estat: 
 

• Revisar la catalogació dels diaris de l’Hemeroteca: principalment títols 
uniformes, capçaleres i matèries 

• Introduir al catàleg UAB les dades de les fitxes manuals anteriors a 1991 de 
diaris vius de Madrid i Barcelona, per tal de reflectir les dades reals de 
registres d’exemplars (la reconversió es va fer a grans blocs i s’han d’anar 
arreglant) 

• Finalitzar la modificació de registres bibliogràfics amb etiquetes 248 
 Revisar i fer un estudi dels topogràfics d’informàtica per tal de fer el traspàs 

al núm. Actual de classificació de CDU 
 Endegar un estudi per la simplificació dels topogràfics (revisats 1750 

documents) 
 Finalitzar la unificació de topogràfics de dipòsit a sala (1560 documents) 
 Traslladar un any complet de tots els diaris que es reben a l’ Hemeroteca 

als diferents dipòsits del campus 
 Traslladar unes prestatgeries amb diaris d’una zona de magatzem a una 

altra del dipòsit de la Biblioteca d’ Humanitats 
 Traslladar 536 documents des de sala als dipòsits que la Biblioteca disposa 

a l’edifici Rectorat 
 Revisar el fons de tesis doctorals de la Universitat Autònoma de Barcelona 

en format microfitxa (6858 documents). 
 Realitzar l’ inventari de monografies del període 2002-2004. Els resultats 

han estat de 36 documents perduts i la suma de documents consultats i 
prestats 435.212, que resulta un 0’008%  que considerem una xifra baixa de 
documents perduts. 
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A part dels donatius puntuals, s’han rebut els següents donatius : 
 
 Donació del professor Josep Ma. Figueras de diversos volums relligats que 

completen 5 col·leccions de revistes de l'Hemeroteca General.  
 20 títols de revistes i diaris de les següents institucions:  11 del  Centre de 

Documentació Política, 1 de l’Institut Alemany , 2 del Departament de 
Periodisme de la UAB  i 6 del Consolat Japonès.  

 Premis ONDAS, donatiu de Radio Barcelona-Cadena Ser 
 
 
 

ADQUISICIONS MONOGRAFIES 
 

El nombre de documents comprats amb els diferents pressupostos de la 
biblioteca han estat les següents: 
 

COMANDES DE LLIBRES  I AUDIOVISUALS 

2004 2392
 
En el gràfic que ve a continuació, es pot comprovar que ens els dos darrers 
anys el volum de compra ha augmentat considerablement respecte als dos 
anys anteriors. El motiu és que s’ha comprat un important nombre de 
documents audiovisuals, el preu dels quals és, en molts casos, inferior al dels 
llibres, la qual cosa permet comprar més quantitat de documents. Tot i així, el 
nombre de documents que es poden adquirir amb el pressupost actual no 
arriba a la quantitat de documents que seria desitjable. 
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DOCUMENTS INGRESSATS 
 
 
El nombre de monografies ingressades per compra, donatiu o intercanvi durant 
aquest any ha estat de 4.332. 
 
 

2004 COMPRA DONATIU INTERCANVI TOTAL 

Llibres 1498 1571 58 3127
DVD 640 67 0 707
Vídeos 2 64 0 66
CD-Àudio 5 46 0 51
CD-Rom 12 88 0 100
Tesis i Treballs recerca 0 273 0 273
Altres  0 8 0 

TOTAL 2157 2117 58 4332
 
 
 
 

ADQUISICIONS DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 
 

 
Durant aquest any 2004, l’ Hemeroteca General ha continuat desenvolupant la 
nova política d’adquisicions, prioritzant les compres de publicacions periòdiques 
i de bases de dades de premsa i comunicació en  format digital per la seva 
accessibilitat i facilitat de recuperació i al mateix temps estalvia espai en els 
dipòsits i alleugereix el pressupost  d’enquadernació. 
 
S’han fet 13 noves subscripcions, algunes publicacions han estat suggerides 
pels usuaris i  altres s’han adquirit com a novetats, perquè són de nova aparició 
i amb un contingut d’ interès general. 
 
De les subscripcions digitals realitzades enguany,cal destacar: 
 
EFEDATA : Base de dades  a  text complet que recull material informatiu de 
l’Agència Efe des de l’any 1988: notícies, biografies, informació 
d’organitzacions, documents temàtics i efemèrides. Es pot consultar: Planta 4 
Hemeroteca 
 
COMMUNICATION & MASS MEDIA COMPLETE:  Base de dades que recull 
referències bibliogràfiques dels articles apareguts en 572 publicacions 
periòdiques de comunicació i 23 monografies, de les quals 229 són a text 
complet. Aquesta base de dades és una eina que facilitarà la recerca 
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bibliogràfica recent en el camp de la comunicació. Es pot consultar per Internet 
com a membre de la UAB. 
 
 
Actualment hi ha 1.855 títols de publicacions periòdiques en curs de recepció 
de les quals  590 són de pagament, 152 d’intercanvi i  1.113 de donatiu.  
L’Hemeroteca General disposa de 278 col·leccions de diaris, dels quals 100 
estan en curs de recepció. 
 
El nombre d’exemplars de publicacions periòdiques que es reben a 
l’Hemeroteca és molt elevat. Això comporta que la recepció del correu diari, el 
processament tècnic, l’ordenació del material, col·locació i posterior 
enquadernació sigui una de les tasques més voluminoses del servei. 
 
 
 

NOMBRE EXEMPLARS ARRIBATS RECLAMACIONS 

53.215 1.697 

  
 
 

ENQUADERNACIONS 
DIARIS  I REVISTES 

LLIBRES 
REPARATS 

REVISTES 
REPARADES 

769  
253 33 

 
A causa del volum anual de creixement de les publicacions periòdiques, 
especialment la premsa diària, obliga al personal a traslladar documents de  la 
sala de lectura als dipòsits corresponents de tot un any, ja que la sala de 
lectura, on els documents es troben de lliure accés, no permet emmagatzemar 
molts anys. Aquest trasllat de documents es fa tant de la premsa nacional com 
estrangera..  
 
 

 
CATALOGACIÓ 

 
El nombre de documents catalogats durant l’any 2004 ha estat de:  
 
 

MONOGRAFIES PUBLiCACIONS PERIÒDIQUES 

4.927 590 
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SUPORT D’USUARIS 

 
La secció de suport usuaris coordina i dóna la majoria de serveis relacionats 
més directament amb els usuaris, entre els quals cal destacar: el servei de 
préstec, la informació general de la Biblioteca, a través del punt d’informació, 
retolació i pàgina Web, cursos de formació i elaboració de guies temàtiques. 
A més, coordina el personal encarregat del manteniment de l’equipament 
audiovisual i informàtic destinat als usuaris.  
 
Entre les tasques realitzades, destaquem a continuació: 
   

 
CURSETS DE FORMACIÓ 

 
Com és habitual a l’inici de curs, s’ha realitzat la presentació de la Biblioteca  
durant les jornades d’acollida als nous alumnes de la Facultat. 
Com cada any s’ha ofert el curs Vine a conèixer la teva Biblioteca  adreçat a 
tots els alumnes de primer curs, per tal de donar-los uns mínims coneixements 
introductoris de la Biblioteca i de la seva utilització. El nombre d’assistents a 
aquestes sessions ha estat força elevat. 
 
A més, s’han realitzat dos cursos : Biblioteca i Hemeroteca digital de 
comunicació  a través d’internet, pels professors de la Facultat de Ciències de 
la Comunicació i El servei d’adquisicions documentals de la Biblioteca  pels 
alumnes de la llicenciatura de Documentació.  
 

 SESSIONS ASSISTENTS
Vine a conèixer la teva Biblioteca 34 288 

Jornades d’ acollida als estudiants de primer 2 450 

Servei d’adquisicions documentals de la BCHG 1 40 
 
 

INFORMACIÓ I DIFUSIÓ 
 
Durant l’any 2004, La Biblioteca ha rebut diverses visites, tant de l’àmbit 
acadèmic com de la professió bibliotecària. Els visitants tenien interès en 
conèixer les instal·lacions i els diferents serveis que s’ofereixen als usuaris.  Cal 
destacar la visita que  anualment s’ofereix als Instituts de secundària  en el 
marc de les Jornades de Portes Obertes a la UAB.  
 

 REALITZADES ASSISTENTS 
Visites 12 147 

Respostes electròniques d’informació 81  

Exposicions virtuals 2  
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GUIES TEMÀTIQUES 

 
S’han actualitzat  les guies elaborades l’any 2003 que tenen la intenció de 
donar a conèixer amb més profunditat  el fons documental als usuaris. Les 
guies es poden consultar a la pàgina web de la Biblioteca, però també estan 
disponibles en format paper a l’expositor de l’entrada de la planta 0. 
 

• Guia de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General al teu 
abast per internet 

• Guia de la premsa diària 
• Guia de l’audiència 

 
 
 

WEB BIBLIOTECA 
 
Anualment es realitzen diferents tasques per millorar la pàgina Web la 
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General: actualització dels continguts, 
incorporació de noves pàgines i nou disseny. 
  
Enguany s’han creat 212 pàgines, actualitzat 352 i revisat 80, que són un total 
de 644 pàgines.  
 

 
 
 
 
El nombre de consultes de les pàgines  Web de la Biblioteca durant 2004 han 
estat  327.718, que considerem  una xifra molt elevada. Les dues pàgines amb 
més consulta  han estat : Recursos  internet de comunicació i l’Hemeroteca 
digital. En el gràfic que ve a continuació es pot veure el repartiment de les 
consultes:  
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PREGUNTES MÉS FREQÜENTS (PMF) 
 
 
Una de les pàgines noves creades a la pàgina Web de la Biblioteca  ha estat 
les PMF (preguntes més freqüents). 
Recull un ventall de les preguntes més usuals que solen fer els usuaris de 
temes diversos sobre la Biblioteca i les respostes. Aquest ventall de preguntes 
ha estat elaborat amb la mostra recollida durant els darrers15 dies del mes de 
setembre i del mes de maig. De 2004 
 
Les preguntes van ser recollides a : 
 
• Taulells d’informació i préstec 
• Bústia bib.comunicacio@uab.es ja que és la bústia que aglutina totes les 

peticions d’informació 
• Telèfon 
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El nombre total de preguntes anotades fou de 1.655. Tot i que la majoria de 
preguntes tenien relació amb la Biblioteca, també és varen recollir preguntes 
més generals sobre temes diversos de la UAB, perquè aquest tipus de 
consultes sol ser molt habitual en el taulell d’informació de la planta 0, ja que es 
troba situat en el lloc més cèntric del campus i moltes persones externes  
venen a informar-se quan arriben al campus.  
 

Preguntes per mitjà

0,2%

4,0%

95,7%

E-mail
Personalment
Telèfon

 
 

 
 

Extern versus la resta
13%

87%

Extern
Biblioteca
Biblioteca

 
 
 

La tipologia de preguntes  la Biblioteca es relacionen en els gràfic que ve a 
continuació: 
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EXPOSICIONS VIRTUALS 
 
Durant l’any 2004, s’han realitzat dues exposicions virtuals que s’ha difós a 
través de la pàgina web de la biblioteca i està previst que anualment es 
repeteixin. Es pretén que a mesura que es vagin fent aquests reculls temàtics, 
siguin una bona eina  de consulta i un recurs docent: 
 
La llibertat de premsa Exposició virtual amb motiu del Dia Mundial de la 
Llibertat de Premsa que es celebra el 3 de maig.  L’exposició ha rebut 8.409 
visites des del mes d’abril fins desembre de 2004 
 
La Indústria de l'audiovisual: ràdio i televisió (desembre 2004) Exposició 
virtual sobre la indústria audiovisual fent especial incidència en l' àmbit català 
.Aquesta exposició realitzada durant el mes de novembre  ha tingut 1.986 
visites els dos darrers mesos de 2004 
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SERVEI DE VIDEO I AUDIO DIGITAL 

 
 

 El Servei d’Àudio i Vídeo Digital, es va posar en funcionament l’any 2002. 
Aquest servei permet la difusió de continguts multimèdia en format 
“streaming” (sense necessitat de descarregar els arxius que es volen 
consultar en el disc dur de l’ordinador) per la xarxa de la Universitat, 
consultable a través d’un PC. Els avantatges d’aquest servei són, entre 
altres la consulta d’un mateix document per part de diferents usuaris 
simultàniament, suport a les assignatures de pràctiques i evita 
desplaçaments. Actualment es accessible des de la Mediateca i des d’alguns 
punts docents de la Facultat. Aquest servei està pensat bàsicament per 
facilitat la tasca docent, especialment recollir el material necessari per a la 
realització de pràctiques per part dels alumnes, tant d’audio com de video. 

  

 Les dades estadístiques d’ús de l’any 2004 han estat : 

 

SERVEI DE VIDEO I ÀUDIO DIGITAL 

Peticions rebudes d’arxiu àudio 10.425

Peticions rebudes d’arxiu vídeo 3.773

Total 14.198
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MOVIMENT DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA 
 
Les dades que hi ha a continuació donen unes dades prou significatives per 
conèixer l’ús que fan els usuaris:  accés a la biblioteca,  la consulta de 
documents  a la sala  i els préstecs domiciliaris. 
 

NOMBRE D’USUARIS 

783.034 

 
 

CONSULTA DE DOCUMENTS A LA SALA 

Llibres 46.669

Publicacions periòdiques en paper 65.981

Videos 3.652

CD-Àudio 13.881

DVD 12.074

CD-Rom 668

Microfilms 1.578

Microfitxes 215

Cassetes 48

Altres documents 221

TOTAL 144.987
. 
 
 

BASES DE DADES DE PREMSA I DIARIS DIGITALS 

ICONOCE 2.236

EFEDATA                  (dades  octubre –desembre) 667

LA VANGUARDIA 21.806

EL PAIS L’empresa no facilita  dades
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CONSULTA DE DOCUMENTS DEL DIPÒSIT 

 
Les dades estadístiques de la consulta dels documents ubicats als diferents 
dipòsits de la Biblioteca ens demostren la necessitat urgent de reunir tota la 
documentació al mateix edifici de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca 
General (edifici N). 
Actualment cal anar a recollir i retornar aquest material a altres edificis del 
campus, que resulta una tasca molt feixuga pel personal, però també pitjor 
servei de cara a l’usuari, ja que no s’hi pot anar amb la freqüència que seria 
recomanable.  
 
      

TIPUS DE DOCUMENTS TOTALS 

Tesis doctorals i de llicenciatura 100

Premis  LAUS 17

Revistes de comunicació 38

Revistes de fons antic 467

Revistes d’informació general 229

Llibres de fons antic 54

Llibres de comunicació 128

Diaris de Madrid i Barcelona 258

Diaris de premsa comarcal catalana 147

Diaris estrangers 43

Diaris espanyols de províncies 192

TOTAL 1673
 

 
 
 

EL SERVEI DE PRÉSTEC 
 

 
El nombre de documents deixats en préstec ha augmentat des del trasllat al 
nou edifici. El motiu podria ser que la nova biblioteca es troba en un lloc molt 
cèntric del campus. 
Les dades estadístiques són les següents: 
 

 PRÉSTECS DEVOLUCIONS RESERVES RECLAMACIONS

TOTAL 78.573 79.117 1.934 5.245 
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PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 
 

 PETICIONS REBUDES PETICIONS SERVIDES

Extern UAB 508 459 

Intern UAB (formulari ) 1 1 
 
 

PRÉSTEC DE CABINES 
 

El préstec de cabines individuals als estudiants de tercer cicle i al professorat i 
el préstec de cabines de grup per a tots els cicles formatius ha estat un dels 
serveis més apreciats pels usuaris des de la inauguració de l’edifici. Les dades 
estadístiques demostren que se n’ha fet ús intensiu i continuat, que el personal 
de la Biblioteca valora molt positivament  
 
 

PRÉSTEC DE CABINES 

5.319 

 
 
 

ALTRES TASQUES 
 

Algunes de les altres tasques  que es realitzen a la nostra Biblioteca són :  
 
• Folrament de llibres nous per evitar que es deteriorin massa aviat. 
• Preparació dels documents per la seva integració al fons : segellar, etiquetar 

i enganxar el codi de barres. 
• Magnetització dels documents per impedir robatoris. 
• Petits adobs dels documents malmesos per l’ús i estalviar el màxim possible 

la despesa d’enquadernació 
• Ordenació dels documents per enviar-los a enquadernar. 
• Col·locació i ordenació de documents a les prestatgeries. 
• Digitalització de documents 
• Ordenació diària dels expositors de diaris i revistes 
• Exposició mensual de novetats bibliogràfiques  
• Manteniment i reparacions d’ordinadors. 
• Actualització de programari informàtic. 
• Altres.. 
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MILLORES REALITZADES  
 
Per tal de realitzar millores en la prestació del servei, cada any es procura 
renovar o adquirir  equipament informàtic i audiovisual per evitar la seva 
obsolescència. Durant  l’any 2004 s’han comprat: 
 
• 1 lector de video Samsung 
• 1 lector de DVD  Grunding 
• 1 fotocopiadora digital SHARP 
• 1 impressora HP officejet 4255 
 
Al mateix temps,  es procura fer millores en els procediments de treball per 
facilitar les tasques del personal, entre aquestes volem destacar: 
 
• Posada en funcionament d’una intranet de gestió per facilitar les tasques 

comunes del personal 
• Creació d’una base de dades Acces  de diaris i revistes de l’Hemeroteca 

General que controla de creixement de les publicacions que inclou dades 
com tamany de la publicació,  anys, estat , localitzacions, etc. 

 
 
 
 

SUGGERIMENTS I/0 QUEIXES 
 
Durant l’any 2004, el nombre de suggeriments i/o queixes ha estat  13  i el  
motiu de la queixa ha estat el següent:.  
 

SUGGERIMENT I/O QUEIXES NOMBRE 

Servei de Préstec 2

Gestió de la col·lecció 3

Equipament informàtic i audiovisual 5

Temperatura 1

Personal 2

TOTAL 13
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CEDOC 
 
 
El CEDOC (Centre de Documentació de la Comunicació) és un centre adscrit a 
l’Hemeroteca General. Des de fa uns parell d’anys es dur a terme una tasca 
d’integració al sistema de qualitat ISO-9002 del Servei de Biblioteques.  Per 
aquest motiu es fixen anualment uns objectius de catalogació de documents : 
1.000 llibres i 1.000 publicacions periòdiques per tal que en pocs anys 
s’aconsegueixi catalogar tot el  seu fons documental al sistema informàtic de 
les biblioteques de la UAB. 
 
Durant l’any 2004 s’han assolit els objectius : 

• 1.232l   libres  
• 1.163    títols de publicacions periòdiques. 

El volum actual de documents catalogats fins desembre de 2004 , és el 
següent:  

• 5.021 llibres. 
• 7.128 publicacions periòdiques 

 
 

COMISSIÓ DE LA BIBLIOTECA  
 

 
La Comissió d’usuaris de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 
esta formada per representats de tots els estaments: professors, alumnes i 
bibliotecaris . Aquesta comissió es reuneix habitualment un parell de cops l’any 
i entre les seves funcions cal destacar-ne algunes: 
 

• Fer propostes  sobre les línies generals d’actuació de la biblioteca 
• Fer propostes de millores 
• Analitzar els suggeriments i queixes dels usuaris. 
• Aprovar les noves subscripcions de publicacions periòdiques 
• Aprovar les baixes de subscripcions de publicacions periòdiques 
• Aprovar les baixes de documents per pèrdua, mal estat, robatoris,etc. 
• Aprovar les peticions de préstecs extraordinaris 
 
 

 
PERSONAL 

 
La plantilla de la personal està formada per 27 treballadors (10 bibliotecaris, 13 
administratius, 4 laborals) , més 2 administratius de reforç que cobreixen a 4 
treballadors que gaudeixen de reducció de jornada, 1 bibliotecari de suport a la 
recerca destinat al CEDOC i 16 becaris de col·laboració de la UAB a temps 
parcial. 
 


