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Una mica d'histbria 

A l'agost del ~7, abans que s'incorporás el nou personal 

funcionari, el funcionari ga adscrit al servei anteriorment com 

a becari de la Diputació i el becari de la Universitat que du

rant l'estiu desenvolupava tasques prbpies del Bervei, comenQa

ren la reorganització dels fitxers principals de la segttent ma-

nera: 

El fitxer que estava ordenat fin s llavors per n2 correlatiu 

de comandes en curs, vist la ~oca utilitat del mateix, ja que ro 

permetia la recuperació de la informació en tots els cassos, 

se'l convertí en un fitxer ordenat per: l. Parsos 

2. Ciutats 

3. Institucions 
J 

D'aquesta manera vaes de llavors la recuperació de l'inform~ 
¡ 

ció ás r~pida i eficag. 

Una altra de les tasques que es dugueren a terme duraat l'a

gost del '87 fou l'actualitzaci6 de dits fitxers: d'instituciom 

i de clients o m~s ben dit, de comandes ordenades per patsos, 

institucions i comandes ordenades pel cognom dels usuaris. 

Aquesta ac t ualitzaci6 es va dur a terme perqu~ en els fitxem 

encara s'hi t~obaven comandes de l'any '85 i '86, o sia, coman

des mortes per diversos motius (oblits pel que fa a retirar del 

fitxer les butlletes de comandes serv~ides, comandes mai con*e~ 

tades, anul.lades pels clients i no retirades, etc.). 

Vist el gran desordre existent es va decidir, un cop neteja~ 

els fitxers enviar a casa de l'usuari una carta (model adjunt)4 

juntament amb els butlletes que constaven com a pendents. 

perb abans de tot aixb, el marg de 1987 es duguáta terme un 

canvi certament important: la llibreta de control. Fins. alesho

res l'únic control existent sobre una butlleta cursada era l'e~ 
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tablert S<lbre-"Wlll._ butl'leta . curaa'da esfeita en una lli breta on 

s'anotaven els nos d'ordre per mesos. Així l'únic profit que 

s'en treia consistia en saber quantes butlletes es cursaven al 

mes. 

-z 
Amb la nova llibreta i tal com es pot comprovar amb l'exem-

pIe de p~gina el control de la comanda I§x eahaustiu: us uari, 

autor, titol, cursata, reclamat a, rebut de, tipus de douument, 
~ ~ 1 ." /' 

data de retorn, notes (la part de notes ;erveix des del ~8 per 

anotar el cost de la comanda ~onobre de p~gs. arribade s de fot~ .. 
cbpies, etc. 

Des del setembre '87 hi ha altres novetats com s6n: 

La decisi6 que quedi estipulada la reclamaci6 siste m~, tica . -

de totes les butlletes pendents d'~sser contestades, d e moment 

cada 3 mesos. S'ha fixat aquest període que de segur nf~ la ma

joria és considerat com excessiu per el segUent motiu: :'ranga, 

Alemanya, USA, etc., suposem que degut a la gran quant: l:at de 

comandes que han de contestar, tarden aproximadament " '.test 

temps en donar algun senyal. 

Per al tra banda, abans de decidir escursar el temps de recIa.

maci6 convindria entrar en contacte amb di tes insti tuc i .. :ms per 

parlar del tema, despr~s d'haver fet un estudi de freqü~ncies 

del curs '87 - '88. 

J Estadística de comandes demanades al servei a d'~ltre s ins

titucions: arribades, reclamades, anul.lades, no contestades. 

Estadística demanades al servei des d'altres institucions: 

servides, retornades, trameses a altres biblioteques. 

Ha ouedat substitutda l'antiga estadística el model de la 

qual englobava tots els serveis de la Biblioteca General reper

cutint en l'exhaustivitat. 
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Petici6 de documents 

-A un client nou se li demana que ompli una fi txa (igual que 

les fitxes de carnet de soci de la biblioteca) amb les seves 

dades personals i enfatitzant en els estudis i/O professi6 que 

exerceix a m~s de les mat~ries concretes que configuren la seva 

recerca. 

-Entrega de butlletes de la IFLA que s'hauran d'escriure a m~ 

quina. ts útil fer I1s dels exemples de com pmplir edéquadament 

la butlleta (fot. adj.). 

-Un cop entregades les comandes ~s el moment de parlar de prw 

, temps previst d'arribada, opcions, etc. a mb el client, així 

com de possibles mancances en les dades bi 'o liografiques. 

-No es pOden a dmetre títols de revistes abreujats a les butlle 

tes IFLAj e':1tra dins la normativa d'aquesta entitat. 

-ts important la consulta als repertoris comercials de llibrffi 

i revistes (llocs de publicaci6, editors, IS BN, ISSN) i als ca

talegs de les biblioteques nacionals per a donar com a mínim lffi 

dades bibliografiques m~s necessaries. ~l marge d'error, d'aquffi 

te manera, disminueix al trametre l a comanda. El Servei, per la 

seva part, pot ampliar les da des si a ixí ho creu convenient, 

sempre 

rapid. 

amb l'a ctitud de cursar l a petici6 a l lloc mds proper i 

I 
• 

-Per altra ba~da el 6ataleg automa titzat de Publicacions en 

Serie ~s consultable des de oualsevol de les termina ls que es 

troben en la majoria de les ~ibliotenues de Fa cultat o a l a pr~ 

pia Secci6 General i de Refer~ncia. 

-Perb si totes anuestes qUestions no queden nrou cIares l'us~ 

ari pot dirigir-se a l Servei d'Informaci6 i:' ibliografica. 

-Per tal de dur a t e rme un control de seguiment de la comanda 

des aue ~s encia~ fi ·' s Que es d6na de baixa s 'utili tza una llj,.. 

breta de cont rol, de l a que j a n'hem parla t a l ~rincipi, on qu~ 
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'. den reflectits els conceptes b~sics i els Dassos fixes o Dossi-

bIes que la comanda ha ge..--se-gil1r. ;, ( , .. 

-DeIs 5 impressos de la butlleta IFLA: 

l. pot optar el client d'endur-se'l com a reggurad 

2. n I fitxer d'usua ris 

3. a l fitxer d'institucions 

4. s6n les que s'envien 
5. 

El responsable de cursar, avui per a vui, treba lla basicame~ 

amb el Norld Guide to Libraries de 8AUR i en base a l a seva pr~ 

pia experiencia. Disposa, a ixí m2teix, d' pltres directoris esp~ 

cialitzats i de les a ltres obres de re fe rencia b~siqaes que es 

troben a la biblioteca. 

El més importa , t d 'aques ta nart de l a gesti6 ds que e l mate

rial demanat per correu a rri bi en un n I :; c; modera t, pero en mol1B 

cassos aixo no s'esdevé per molt diferents mot i us (material de~ 

;. at en préstec en a quell moment, perdua , enqUad8rna ci6, pagamert 

pe r [, van9at, n o forma r pel rt del fo ns de 1,,1. bi bl ioteca on s 'ha 

sol.lici t a t, eX8mp l a r illlic sensa/amb }1ossi bili tat de reproducc:i6 

, dades biblio gr~fi(1ues incorrc'ctes, manca d 'ISBN/IS SN (U:::JA ) , 

petici6 de l a font de r eferenci a , etc. 

Les gestions (1ue es duen a t e r me per B(1Uests cassos s6n 

segUents: 

- Butlletes retorm,des: 
torna r a envia r úirect a,ment "reclama!" 

torr:ar " envü' r de S1Jrés d 'avisar 8.1 

clie!lt: norm8 l men t per advertir-lo d' 

un nou pa gement a considerar. 

a c:ul.la r butlleta i enviar a CIlla del 

client carta impr essa (fot. 8 d~¡) n o-

tific,mt-ho: " orma lment Quan la coman

da ha fet rota ci6 exhaustiva per bbl~ 
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- Avisos de pagament: 

.. 

buscar m~s refer~ncies bibliogrhfi

ques del material en questió; la qU& 

cosa es fara saber al client mitjan

Qant una carta impressa (fot. adj.) Ir' 

factures o notific8.cions de pagament: 

per tal d'accelera r el proc~s de recep

ció de material, s'avisa al client per 

tenfon. 

ls import2.nt que es faci constar a la llibreta de control el 

motiu d'anul.lació d'una butlleta. 

11:s important que s 'indiqui a la lli breta de control qUém una 

butlleta no esth circulant sinó en espera que l'usuari fagi el 

pagament d 'una factura, cupons, etc. 

ls molt impor~t fer un estudi del temps qu empren en resd 

dre una coma a les diferents insti tucions .mb aui tractem. 

El servei disposa de preus fixes per a la majoria d'institu

cions a qui es dirigeixen les peticions. 
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Li prego que la tramesa adjunta sigui efectuada 
amb la major urgencia per correu aeri . 

Barcelona, 

La Directora , 

Dolors Lamarca 

Sr. Concejo 
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Biblioteca de la Universitat de Barcelona 
Sl'nrl de Prrsl('c Intrrbibliotf'cari 

A qui convingui: 

.. 

Gran Vi" 585. ORD07 Bar"lona 
Te!.: ) 18 ;2 66 eX!. 2209 
TelefaJd 1706 89 

- A partir de gener d'aquest any, els rebuts que 
feiem servir fins ara queden anul.lats. En el 
seu lloc s'utilitzaran els naus rebut~ que tro 
bareu a la preslatgeria del material. 

- També disposem d'jmpressos per a factures que 
trobareu al mateix lloc que els anteriors i 
que tant podran servir per a fer factures per 
a les biblioteques estrangeres que ens dema! 
nen material com per aquells clients que els 
pugui interessar. 

FACTUHES: El client es quedara la primera fulla 
(la blanca) i nosaltres la que queda. 

REBUTS: full_bl!'l!2c: per a nosal tres 
ful~.r9sa: per al client 
f,,-ll...iE:.0c: per a l'administració (lmma) 

(1.,,:1 ~t"c.. ; ~{t.'lC.. ;,' ' 1..,-,-1; 'J. '. , ', " '<--r) 
~s segueix aquest ordre perqui és el ~ue 
stutilitza a préstec (mateixos formularis Que a 
préstec) 
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· .. acances. 
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Rebuda de documents 

Retirar del fitxer d'usuaris • del fitxer d'inst. la butlleta 

que pertany al material arribat. Per aixo s'utilit~arA la. que 
, • f ~'. ".' ",' I " : ") ,' 

haurien d'enviar juntament amb el material. De no éseer així 

podrem recuperar l'informaci6 mitjan<;ant el fitxer d'inst. 

Anotar a la llibreta de control la rebuda i el pagemnt 

Avisar al client per t a rja si es tracta de fotocopies í per 

tel~fon si es tracta d'un ~réstec. Per al material en préstec 

es seguiran 2 processos més: 
~ 

Adjuntar al l libre un full de control (fot. adj.) on 

apareixen les dades de: inst. prestat~ria. , usuari, rl1 

de ref., i l'import ~ue s'ha d'abonar. 

Ool.locar el llibre, etc. a 1 'armari ordenat de la A 

a la Z pel gognom de l'usuari. 

D'aquests lli ~res o microfilms s'en pot fer reproducciÓ, per 

la aual cosa es disposa del servei oue ofereix la oct per afer 

fotocopies. Dilriament els de oct pujen a buscar els llibres p~ 

a fotocopiar (les p~gs. que l'usuari desitja o notes Que cregui 

oportunes les ha d'anotar en el full del qual acabem de parlar) 
• 1 . 

i tornar els oue s'havia endut. ~ ,, {r o( 

Per tal de tenir controla ts aquests llibres que pujen i bailll-:.:¡¡~ 

s'ha creat una altre fitxer on els fulls arxivats, un per a ca,!':'I,Ili· 

da document,queden ordenats per data límit de retorn (15 dieB~':~ .. ~, 
des de la recepci6 del ma terial). En els fulls s'hi fa constatr 

data de rebuda, data de retorn, autor, titol i cognoms de l'u

suari. Pels llibres del British s'anota on han de ser retornats 

per tal cue no hi ha gi confusions. 4 
Es fa un seguiment dia ri d'aouest fitxer i els llibres que ~ 

retiren de l'armari es col.loouen a una gaveta a punt 4'ésser 

empaquetats. Els responsables de fer les relacions certificades 

de correus, dilriament o cada 2 o 3 dies, depen del volum del 
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material per a retornar, exerviran les seves funcions de la 

segUent manera: 

- Els llibres, microfilms, microfitxes s'ordenaran segons al 

tipus de relaci6 on hagin d'anar. Recordem que n'hi ha tres 

tipus: relacions per Espanya i Portugal, relacions per a la 

resta d'Europa i relacions pels altres continents. 
-

Les relacions que es vulgui seguin enviades per correu aeri 

hauran d'anar acompanyades d'un impr~s normalitzat pel servei 
"7 

) (adj.) on en nom de la Direcci6 es sol. licita que així sigui 

tram~s. 

Les relacions s'hauran de fer amb paper normalitzat pel servl!!Í. 

indicant paquet per paquet elno, cor~elatiu, de l'etiqueta de 
, -

correus que l'hi haurem enganxat i seguidament el nom de l'im 

tituci6, ciutat on ~s ubicada i país. A sota anotarem l'autor 

i títol (o les paraules del tit.) del llibre o llibres que vw 

dins el paquete 

- Acabada la relaci6 es faran 3 cbpies de l'original que seran 

les oue s'endur~ el responsable de traslladar el correu • 

- L'original quedar~ arxivat al servei. Un deIs fulls de la bu~ 

lleta IFh~ (el que contingui més informaci6) s'adjunta~ a la 

relaci6 com a comprovant (naturalment un full per a cada docu

ment inclbs). 

- Un cop per setmana Dorten les relacions segellades pel servei 

de Correus de la Universitat i per la Central de Correus de 

Barcelona Que casarem amb els originals arxivats, perb abans 

anotarem la sortida a la llibreta de control de correus on a 

més hi figura: usuari, autor, titol, lloc on es torna, data , 

d 'entrega. -1 
- Per aquell material que ens arriba en nr~stec en mal estat 

disposem d'una carta model (fot. adj.) on s'insisteix en el 

fet que el pr~stec ja estava en mal estat quan arrib~ a les 

t 
'
1 ( ' nos res manso 



Anteriroment quan parla vem de l a 1)oss i. bi l itat 

'. de llibres, hem oblida t oue per a la reproducci6 

de reproducci6 

de m:i:crofitxes 

i mierofilms la prbpia biblioteca disposa d'un a parell lector

re nroductor de microformes ubicat al Servei de Reserva. 
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Revisi6 dossiers clients cada 3 mesos com les reclamacions 

sistem~tiques de material no a rribat. 

Revisi6 fitxer usua ris (socis) un cop l'any: a finals del '87 

es va fer de manera que tots els que s'havien inscrit abana de 

l'any 1986 i que no havien fet Comande s durant el '87 van ser 

r etira ts i desa ts, de moment, a l'armari de material. A totes 

les fitxes, retira des o no, es va anotar "revisi6 fitxer"i la 
/ r 

da t a . ¡¡¡ls a !1. t e riors a l ' 86 que h:tur Rn .• fet cap sol l licitud 

durant l'a ny en curs podrien ~sser donats de ba ixa a final 

a ny, de pa 'ssada les fi txes ,basicament, es va n actuali tzant. 

Revisi6 deIs f itxers de comandes pendents peribdi cament tot 

la reclama ci6 pot a juda r molt en l a se'fa a ctualitzaci6. 

d' 

, " 
Retirar de l a carpeta de xerox entregades els res guards i or-

dena r-los per mesos a l fi txer pe rtinent . L'u t ilitat dáaques ts 

resgua rds rau en l'e la borac i6 a nual, si cal, d'un llista t de 

títols de revist a amb el nombre de vega des demana da i nom bre 

de clients que l~han obtinguda. 

Re c l 8.ma ci6 trimestral de c oma ndes n o arribades 

- C o~trol estad í s tica mensua l 

/1 \ , ' 

I 
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Peticions a l British 

Les peticions de pr~stec a l a British Document Sup nly Center 

es trameten, fins el moment, a trav~s del British Council de 

Barcelona . 

Tenint en compte que els canals s 6n diferents de les altres 

petitions el 

ta a part on 

control d'aquestes es porta mitJ' ancant una llibre-
¡~ , 

s'a nota : client, titol i a ny de publicaci6 (aixi 

f~ci lment ten im l'informa ció de cuin s anys de ixen en pr~stec), 

institució on es demana (sempre el ma teix), data de r e clamE' ci6, 

da t a de recepci6, data de retorn i el que haur~ de pagar el 

client quan é',rribi el material a l a " ona de notes on en cas que 

el ma terial no es pugui enviar s 'hi anotar~ 1 ' anul.la.c ió i la 

notificació d'arriba da del t a ló retorna nt-nos els diners inver-

tits. 

Cada vegada que l a responsa ble de la bi bl ioteca de l'Instit~ 

Brit~nic t~ algun problema amb le s comandes telefona o escriu 

al servei (tamb~ per a avisa r de 1 ' a rriba,da a 1 'ins ti tut de ma

teria l) i amb l a di t a lli hreta a, l a m~ es fa molt m~s r~pida. la 

recerca d'informació. Se s uposa que quan l a Bi blioteca Gneral 
, , 

de la Universita t comenci a a ctua r com a atnyt oficial de pr~s~ 

s'haur~ de :gensa r en canvia r o amplia r e l sistema a ctual. 

De moment, perb, l e s butlletes utilitzades per les fomandes 

són IFLA, tot i nue al British no en f an res perqu~ tenen els 

seus propis impressos. Ells mateixQi f an el trasp~s de manara, qw 

quan r e bem el material no ve acompanyat de cap refer~ncia nostD 

, la qua l cosa , perb, amb II sistema actual no representa cap 

problema. 

Les peticions d'articles de revista es cursen pel canal nor

mal: per correu direct ament a Boston Spa i utilitzant els impr~ 

ss os de la Bri tish qUElI\es van a comprar a 1 'Insti tut Bri t~nic 

els cupons. 

/ 3 
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The British Library PRESERVATION SERVICE 

Gr~at Aussell Street, London WCl B 3DG. 

Application tor copies 
Copies are supplied under the conditions set out in tM.e Photographic SeNiee Information and Price lea11ets (available on 
reQuestl. Appl;can" are advised to read the 18aflets befare completing tnis form o 

AppHeant! must use a se()srate form '''' each of the following categories: 
Books: Maps: Music : Manusc;ripts: Oriental Manu$Cripts and Printed Books: Newspapen 

AppHcations must be completed in BLOCK CAPITALS and give a fu 11 description 01 the ítems to be copiad 
together with any spedal instructions.. 

Al! applicants must sign Declatatian A below. Oeclaration B must also be signed when appropriate lit does not apply for 
copies 01 Music. Maos, or Manusctipts). More detailed information on Copyright is Qiven in the Photogniphic Service 
Information leaflet. 

If the photographs are reQUired tar publicat ion . please state title and publisher ot book:-

Title ________________________________ _ 

PU~i~r _______________________________ __ 

The British Librarv o,;Yill operate the following procedure in reg.ard to the reproduction of copyright ",."';.,: 
i) Where prior oermission 0# the copyright holder has been obtained reoroduction will be in me te,,"s 

of that agreement 
ii) In 0311 other cirCUmstances copies will normaJly be supplied to individuals on receipt al a signed deellr.tion. 

In such circumstances copying will be subject to the following limitatians 
al a single copy 01 a single article from single issue of a publication 
bl a single copy of an extraet from any non-periodical copyright work (other than a pMtce of musicl up to 

4 .CX>O words lor 8.000 wordS from a _tes 0# extraets with none longar than 3.000 words) provided the 
total amount copied does not exceed ten Qer ceot 0# the whole 

Recipients 01 copies should note that any reproduction 0# copyright material by them without permrssion 0# the copy· 
right oWner will be a breach 0# copyright. AII raproductions 01 material (whether within copyright Off not) are supplied 
only on condition that theY are not reproduced further without permission 01 the British Lib,...V Board and the Board 
reserves the right to make a charge for such reproduction. Application for permission to reproduce shculd be made in 
writing and give details 01 the nature ancl purpase of the propQ3l8d ",prOCilction. 

I hereby order the goods specified and agree to pay ter the same in accordance with me terms and conditions 
of sale as set out on-tbis formo and on the information leaflet. 

Signature __________________ Dstll __________________ _ 

In arder to comply with Section 70# tl"le Copyright Act 1956 aoolicants are rec¡uired fo sign the declaration .t out below: 

To the Librarian of the British Library, Reference DivlSion. Gt Russell Sto London WCl B 3DG 

il Ilnsme' ______________________________ _ 

of~ddreu' ____________________________________________________________ __ 

hereby reQuest you to make and supply to me a copy of the article(sl /extractlsl listed overleaf which 
I require for the purposes of research or prívate study. 

ji) I have not previously been supolied with a copy of the said article{sl!extract(s) by any librarian. 

iii) I undertake that if a copy is ~pplioo to me in compliance with the request made aboYe. I will not use it 

except fer the purpose of research or prívate study. 

Sign.ture Datll: ___________________ _ 

NOTE · The signature muSl be the personal SIgnature of the oerson making the request. A stamped or typewritten signature. or the 

• 
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For otflcu;1 use 

; Codo No. 
I 

: Roq. No. , 

Tilla ot thesis ... 

Name 01 AUlhor . 

Universitv ... 

----------

THESIS DECLARATION FORM 
This lorm should bu complul~d and ~unl wilh thu norlllül 
roquoit form whun ti 6riti.h univursity thasia i:t rflquirad. 

HiESIS 
NO. D 

I recognise (hat Ihu copyrluhl of Ihe ilbovü·dt:tSCrtbt!d thesls rtlSIS with the aulhor ur the 
unl\ltUSl1y to wtuch H was submiuud, ano thdt no quoléit1on trom H or inturmallon derived trom 
il méiy ue publlshed wllhoUl th~ prior wr inoll COtlscnt o, tha author or un iverslty !i;JS may bt! 
üppropricllttl . 

SII:Jllt:d . 
11 11 ~ . 'v" . ... Lo.,. ~., ~IIII .. ,.1""111 Iu Lu" .,,1I 11 ' ... . . , 

O'Y'If}/!)tJllUlI . 

l . •• ''' ''' • • ~" , .. ' 

001/' 
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• 

-

.. 

.. 

~ 
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OFFICIAL USE ONL y 
.. 

iTEMS ro BE COPlEO Please note that requests far photographic items (colour prints, 35 mm and 
larger transparencies and black and white prints and lantern slides) must not 

RO appear on the same application form as reprog-aphic items (microfilm, xero· 
graphy. xerography from microfilm and photocopies). 

Manuscript no Oescription of work Volume and Date 01 
Folios/pages Size and type Number and Reprographic us 

or book (eg author and tit/el part no. publicatian 
to be copied af reproduction site 01 official only 

shelfmark if applica~le il applicable (spedal instructions, if any) negative Carn Red Vo 

~- r--

-~ ~~---

-

-

.; 

T o be collet:ted O Ta be senl by swface roail O Photographic Service Admin Work done 
~ 

airlTléJil O Date despatche<! IN BLOCK CAPI IAl.S Approval Date 

Name 
Conservation 

.. _---~ . - - - _ .. _~~_.- -----
Approval Date 

Addless 

• Invoiced Date , 
• -.- .• ..• . .. -- ,- ." _. - . _ .... _. __ .- - . - -

-~-

• Date ·r ~pholle NI L __ 
-~~ 

Amounl prepaid ( Initials 
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BlhhIJlt'(J Jl' 1.1 L" ntn:rO¡ltJt de Bm:donJ 
" \'[\1'1111' Prntl'( InllThlbli \ lt t'~-,1fl 

Fecha: 

Reclamación n Q : 

GrJn \ 'iJ, 5S5. :SC:7 Barü'lonJ 
Td.: ) 18 1! 66 <Xl. !!C9 
Td,iax: 317 06 8; 

Nuestros archivos nos indican que el material que 
detallamos a continuación le fue prestado y que aún 
no ha sido devuelto a la biblioteca, a pesar de que 
su fecha de devolución haya cadu~ado. Le rogamos 
proceda a su devolución lo antes posible. 

SERVEI DE PRESTEC INTERBIBLIOTECARI 

, 



Date : 

Claim nº: 

Our records show that the material listed below 
was borrowed by you and is now overdue. Please , 
return it as soon as possible. 

SERVEI DE PRESTEC INTERBIBLIOTECARI 

DATA SORI'IDA: 
DATA DEVOLUCIO: 

Si lIS plau, envieu el pagarent mi tjan;:ant 
Répcnse Intematiooal 

AUIDR: 
TITOL: 
Si lIS plau, retomeu una de les dues cOpies arrb el pagarent. 
fur favor, devuelvan una de las dos copias con el inporte. 
Please, return one of these copies wi th yOJr' p~nt. 

(JI~ \ '. •. 
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Data: 

Bibliotl'CJ Jl' lJ Uni\"l'rsitJ! de Ban:elona 
)l'r\l'1 Jl' Prl'\ll'( Intl'fhibhott'(Jri 

Reclamació n Q : 

.. 
Gr.," YidSi 08007 Barcelona 
Td.: liS 42 66 ex<. 2209 
Telefax: J 170689 

Els nos tres arxius ens indiquen que el material llistat 
a sota us va ser prestat i que, malgrat haver caducat 
la data del préstec, encara no l'heu retornat. 
Si us plau, retorneu el material tant aviat com pugueu. 

SERVEI DE PRESTEC INTERBIBLIOTECARI 
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BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
~ SECCIO 6ENERAL I DE REFER~NCIA 

Gran Vía, 585 
08007 Barcelona 

Telelon 3184266 
Telefax 3170589 

Ha re}ilUt de ~~-, 
la quantitat de ____ _ 

o Multa 

O Telecopia 

O Obten ció de documents 

/ \-
~, 

Servei _~ __ 

-ptes. en concepte de 
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Biblioteca de !,¡ UnirersiUt de 8ucdon. 
~l'n l'l de rr~Sle( lnter~ib!io{t'(Jri 

Gr.n V .. , 58\. 08007 Bmelon, 
TeI : )1899 47 

TEL. 318.42.66 ext.2209 
FAX 317 . 06.89 

ANY VOL. 

08S ERVACIONS 

C O M A N D A 

E N V 1 A T 

NOM. 

DATA 

REFERENCIA 

P E R T E L E F A X LECTOR 

A 

• 

PAGS. ISBN!ISSN 
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Bl~h"tt'l.l Jt' I.t L!nl\"l'f'iIlJt Jt' Bar(dona 

St'f\t'1 ,le Prl·~ tl·( IIlIl'rhlblilltl'(Jn 

N lL':! . de F' AX 311 06 59 

DE: 

A: 

FAX: 

, , 

.. 

(;r.ln \'IJ, )~) , :~OC7 B,H(donJ 

Td.: .liS.~ bl, "x '- ~~:9 
TddJX: ) 17 ~I, S9 

DATA: 

NmíERO TOTAL DE ?-1.(;I:\iS IX CL0SA A~TES'rA BUIE R.':' 

OBSERVAC I ON S : 



USUARI : 

AUTOR : 

TITOL : 

DATA ARRIBADA: 

DATA RETORN : 

NOTES : 

~" 0- \ i, (, ,- \ \'. ( \J , (~ .( 1) ( (J ~Ü ' ( , 
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Bibliolt"u de la Uni\"ersitat de Barcelona 
Ser.ei de Préstec Intcrhibliorccari 

Gran Vi a, \8\. 08007 Barcelona 
T,1:3189947 

DIFUS IÓ CULTURAL 

El Servei de Prést{'c Interbibliotecari es complau a comunicar-ti que la s{'\'a comanda de: 

L1ibre/s O 
Fotocópi./es O 

Microiilm/s O 

es troba a la Biblioteca a la S{'VJ disposició. 

Barcelona, 

... 



)TECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

) GENERAL 1 DE REFERENCIA 

EC INTERBIBLIOTECARI 

ons de la Biblioteca General a d' altres biblioteques 

ANY 

MES 

. .l5x'f. 

Peticions de d'altres bblioteques ala Biblbteca Gmeral 

~ f " 11 1----- ~.- '~----I----'- ·-------- --1 
'f.o ;. 

, 
LLIBRES FOT<X.:OPIES IMICHU"U TOTAL 

des Z3~í 

es 
6r'~ 1- Ir Z '? 

N· t.DEro de 
~ 

Rebudes 

Servides 

LLIBRES FOTOCOPIES t.tICROFORMES 

JlJ~ 

TOTAL 

4lf:, 
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Per a demanar reproduccions de llibres sencers, manuscrits, I? 

'. í \ 

mape.~ mdsica els impressos utilitzats són uns altres (fot. ad~~ 

) i s'envien a la British Library (London) i concretament a la 
i 

Preservation Service ,de la B.L. (canal normal) 

Aquests impressos forgosament hauran d'anr firmats per l'u

suari que fa la sol. licitud i per l'instituci6 a través de 1Ft 

qual la fa. 

Per a demanar tesis doctorals també s'utilitzen uns impressm 

especials que així mateix hauran d'anar firmats per usuari i 

institució. El sistema utilitzat és el mateix que amb el del 

préstec de llibres. (fot. adj.);('1 

,~,~j -~ ~ 
~"1···, ' 

.. ','>/1", ¡Id 
'.~ ., 
" 
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Material 

El material d'oficina (llapissos;' grapes, clips, etc.) es 

troba a l'armari petit del costat de la finestra. Allí tamb~ 

s'hi troba la caixa, el rotlle d'etiquetes de correus, el fit

xer de xerox entregades, fitxe.s buits, etc. 

El ma terial de paper (folis • quartilles i sobres amb el 

membret del servei, sobres impressos, sobres grans, etc.) es 

troba a l'armari que hi ha entrant a la sala de manuscrits. 

Les butlletes IFLA que encara queden de l'~ltima comanda 

es troben a l'habitaci6 de material que hi ha al passadís entre 

la sala de lectura i la de manuscrits. Cal recordar per a la 

propera comanda de butlletes IFLA que on va l'adre9a de la nos

tra instituci6 s'hi ha d'afegir el nom del servei i així evitar 

, en un futur, la dispersi6 de les cartes i paquets que van di

rigits a nosaltres. 

Tamb~ en aquest armari del passadis hi ha dipositades les 2 

caixes amb paper del telefax. La clau d'aquesta habitaci6 la t~ 

la persona responsable de la neteja; de manera que se li pot de

manar oue obri per retirar material. Aquesta persona té la clau 

perqu~ hi deixa el material de neteja. 

Iilo... _________________________ .. _ 
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Infern 

Vu11 fer constar que el malnom que rep l'armari on es guarda 

"el paper" generat pe1 servei d'anys anteriors no ha estat im

posat per mi, ja Que quan vaig arribar al servei, ja fa un 

tempa, així era anomenat per la meva predecessora. 

Tipua de papera: resguards de material enviat, re1acions de 

correus, copies de factures, rebuta, girs postals, justificants 

de fotocopies, llibres, microfitxes i microfilms que hem rebut 

i d 'al tre material generat p,er les diferent-s acti vi tats del se~ 

vei. 

Anys que abarca actualment: l -7 -65 - '6' 
Caldria precisar els anys que cal guardar legalment':,'l 'arxiu 

administratiu del servei. r ~ (". ""_~ '\ 

L'armari es troba al despatx aJterior al que actualment ocu

pa la Directora de la Riblioteca Universit~ria, Dolors Lamarca. 
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Pagaments en general 

El servei treballa amb una gran quantitat d'institucions. 

Aixb co~porta pel que fa als pagament una gran diversitat de 

tipus i formes: xecs, cupons internacionals, cupons francesos, 

cupons bri t~,nics, segells de correus, girs postals, transferlm

cies, talons, comptes dipbsit, etc. 

Pel que fa al )agament de 1 'usuari per les despes es generadEB 

per les seves comandes, aquest ~s en efectiu o mitjangant ROOPS 

quan es tracta d'un departament que aporta els diners pel tre

ball d'investigaci6 deIs seus professors: un cop el seeretari 

del departament ha fet la transfer~ncia de credit d'un compte a 

l'altre i des del departament s'hagi fet arribar al servei una 

cbpia d'aquest ROOP, la secci6 de comptabilitat de la bibliote~ 

haura de fer l'entrada d'aquests diners a nom de la ~iblioteca 

General i l'operaci6 s'haDT~ acabat. 

Per a co'orar a l'usuari el servei utilitza uns r ebuts norma

li tzats (ex. adj ~ f amb 3 copies de les quals la primera restar'a 

al servei, la segona se la quedara l'usuari o tamb~ e l servei m 

cas que hagi estat ell qui ha gnerat despesa dels diners de la 

caixa, i l'~ltima quedara a Direcci6 de la biblioteca . 

Aquests rebuts s'intercal.laran en un fitxer, ordena ts per ne 

sos; aix!, a final de m~s i mitjangant els rebuts s ' a notaran al 

llibre de balangos les entrades i sortides per conce utes que 
L' s 'han donat durant el mes i fianlment s' entregara el" saldo del 
r ... ~1 

compte a Direcci6 de l a biblioteca. 

La caixa de color verd que es troba a dins l'armari de mate

rial i de l a qua l la cap de magatzem en t~ una copia serveix 

per a guardar elsmners i els cupons internacionals, britanics, 

francesos així com els resguards de l'any en curs deIs girs, r~ 

buts amb l'estat de comptes del dipbsit de l'ISOC i rebuts de 

l'Institut Britanic. 

~s important que un cop o dos per setmana quan es vegi que EB 
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va escadusser de canvi es jagi anar ~ buscar-ne a l responsable 

de fer els enc~r~ecs, aprofitant una de les sortides que fa tot 

sovint: British COQ~cil, cobrar talons amb els que ens paguen ~ 

els clients, transfer~ncies a la R.N. de Madrid per al servei 

de reprogra fia, materia l urgent, co~pra de cupons internaciona~ 

, correu, etc.) . Aixo asse,gur a no qued~r-se se '1 se canvi per a ls 

clients i :'~ :' ue uréstec, Que n o d isposa de gaire canvi des que no 

c obr a fotoco~i e s, pugmi obtenir-ne. 

Només recordar oue tot el que s'ha cIe pagar, des del servei, 

a l es institucions en factures, s'ha de dur a l'enca rr"gada de 

f a ctura ci6 del Serve i d'Adoui s ieions de la Biblioteca de la Un~ 

per tal oue ho trameti des d ' a ll~. UJ' cop trameses a Caixa de 

18. Un i v. el servei s ' en oueda ra una copia a 1 'arxiu de factures 

i el responsable de factur2 ci6 de la bblca. una a ltra a companya

da d 'un duplicat d e l t a 16 éimb ou~ s'ha pagat la f a ctura/-es. 
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Biblioteca de la Universitat de BarcelonL 
Semi de Préstec Interbibliotecari / 

Gran Vi a, 585. 08007 Barcelona 
Tel.: 3184266 ext. 2209 • 
Telefax: 3170689 

r ): 0'" 

~ 
J 

I 

'5ñ"T------II-----------J ____ o 

TOTAL 

,'. ""~_ ... _,._- - - - _.- ._ -._---~ --.~ .- --- -
I , 

,1 " 



BibtiOfl'(J dt'lJ UOl\"('fSiriH dt' BJfcetonJ C;rJn \'!J. ;~; . oseel Barfe!onJ 
T, I.: .118 llóó <XI. 2209 
Tdeiax:J l70ó89 

StTWt Jt' Prl'\tt'( Intt'rhihltoCt'(Jri -' .. ... 

Barcelona, 

Dear Calleagues, 

The attached request forms were sent 
ta yau a few months ago. 

from yau yet . 
We have not received any response 

We would be grateful if you could 
answ.er them. 

Yours sincerely, 

SERVEI DE PRESTEC I NTERBIBLIOTECARI 

. .....• -. __ ._---------
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B¡bliotec.1 de la Univt'rsita! de Barcelona 
Scrwl de Prcstec lnt('rbibliotl'clri 

Barcelona, 

Estimats col . legues: 

Gr.ln Vi" ss;. 08007 B",·eJon, 
Tel.: 318 42 66 ex!. 2209 
TeJer .. : 3170689 

Les sol.licituts de material 
que us adjuntem us van ser demanades fa uns mesos , i 
encara no hem rebut cap resposta per part VQstr a . 

Us agrairiem ens fessiu 
saber si podeu servir-nas-les. 

Atentament , 

SERVEI DE PRESTEC INTERBIBLIOTECARI 

.- --- -----.. --··--·--------:::;;~~~;i:~F:::;:~ 
.' .-

!) .. 



Peticions des d'altres biblioteques a l se rve i 

Recepci6 de les coma.neIes (s 'anoto el nombre de con'andes a rri

bades al full d'estadística ) 

Comprovaci6 ~ l fitxer d'institucions pet icion~ries si l'inst. 

oue e!1 via 12. comEnda hi consta. o si s 'hi hfl· d 'afeeir unEJ no-
:( 

va fitxa . 
¡'> 

r,a fitxa d'i!1.stituci6 consta de~ autor, títol, tiplE 

de documeniJ, bibliotec .. oue li far;', el Dréstec (eene r al, H!!, 

etc.), data de sortida, dat 'J de retorn (Pels prés-

tecs), data i qUH:1t it3 t del " agament que so J .• licitem. Bncap

c'ü:omt la fitxa aDareix el ' 0m de l'ins t. [,dr eca , Etc. 

En a r: uesta fi txa s 'hi han d ' apu.ntar les refer~ncies de totes 

les butlletes a rribades t a nt si es Doden servir corn no (dubtffi 

sobre si es contempla ao u es t a part2.t) 

Retorn de l a cOD.a.uda a l 110c d 'orígen • ., 1 rnotius hó1 urien de 

ser: dades incorpectes, manca de refer~nci es bibliogr~fi0ues, 

etc. 

Les l)e ticions nue no s'han 10cElitzat en el fons de l a bibli~ 

teca ni en el fons de ti blioteoues p..d ients dins 1 '~rea de Pal"

celona ( p,-uümt-se per l loc d'ed. , a ny , mat~ria, etc.) es po

den di rigi r si es 1)ot comprova r on corres)] :mgui o als 1)ossi bll 

llocs on puq;i¡i estar ubicat el material dins l ' Bsta t Espanyol. 

En C3.S de dubte semlJre vell la }Jena. di rigir le. comanda a l a 

Bi blioteca Nac ional de !",ad r id,com pertoca 
'; ;.1:1 .. . ~ 1 :. ~ ._- '\' e , ', . 

' j . ' 'f~ " \~ . : 't .>.>.'>. : ';~"\_ . • 

S'ha uri3 de fer un est ud i de l es com2n de s que arriben: rna.t~iP'i

ri es (lue t rac ten, edat de les Dublica cions (lue so1.1ici ten, 

nom bre de bi blioteques que 
~. 

Que f D.n r e(1l.'.erirnents, etc. 

f a n demandr1, ouin.s s6n e ls centres 
''. .. / 

Peticions servides: e l servei utili tza uns i!lrll ressos nue cons

ten de 3 cbpies (recordem oue l'impress i6 d'2.fJ uests res guards 

que da penden t de r e cepci6). Dues cbpies s'e nvien a l a biblio

t eca lJe ticion~ ri ,,, , amb la nota explícita en &n8 d 'elles de 



tornar-la amb el 1?agam'ent. L'altr~ els quedaril com a resguam 
• 

El preu oficial per a l'obtenci6 de fotocbpies ~s de 20 ptes. 

Ifot. i de 5 cupons de resposta internaciona l per material ( 

document) deixat en pr~ stec. 

La localitzaci6 del materia l retornat si va acompanyat del 

resguard que ens envíen amb le pagment, només s'hauril de ca

s a r amb el Que tenim i un deIs dos guardar-los a l a carpeta 
I I f -

. '. 
de"~aterial enviB t~ 

Es d6na elca s, sovint, que no enviin el cagament amb el mate

ria l retorna t: poden pagar abans de torna r-lo o desprésj de 

manera que ,no s'arxiva r an els impressos fins que s'hagi pagat 

(fot., llibres •• ) i retornet pel que fa al pr~stec. 

Fins al setembre del '87 es duia el control del material en vi 

at mitjangant una llibreta aemblant a l a de control de les 

comandes cursades pel servei. El responsable de cat~leg con

sidera Que no era r: ecessari seguir-la utilitzant tenint els 

impressos de control. 

Les reclama cions de devoluci6 i pagament es fan cada 2 mesos 

mitjangant els impreSDs pertinents. Ji 
Per afer oualsevol estudi exhaustiu dt!aquest servei co nser

var un deIs fulls o cbpia de la butlleta arribada. 



., 

'. SuggerimentsJ particula.ri tats, projectes 

Es podria fer un nou model d'instruccions per a omplir les 

butllet es de l a IFLA m~ s complet que el que hi ha ara. 

S 'ha uria de felicitar el Na.da l a les instttucions que fre

qUenment treba llen 8 mb el servei. 

Oueda ria b~ tenir uns impressos on digu~s "Gr~cies pel pr~s-
tec!lI. 

Tamb~ seria convenient tenir un tipus de "punts" on es fagi 

constar ou e el servei no p~t permetre que el llibre surti de la 

sala de lectura. 

El serve i utilitza sobres a cotxats tama ny 17 i 18; importarE 

veure un exempla r de t a ma ny 16 perque pddria ser d'utilitat. 

Seguint l'exemple é' lemany, frances, etc. la nova coma nda de 

sobres a mb el membret del servei es p odria fer en paper recicla!; 

S 'hauria d'insistir s o bre les comprova cions a priori de les 

coma ndes. 

Es pot considera r que el personal de pr~stec interhihliotec~ 

ri hauria de de dedicar m~s temps a l'e studi minuci6s de les o

bres de referencia que ht ha a l a biblioteca (índexs, prblegs, 

instruccions, etc.) i estar assabentats pel personal d'Informa

ci6 Ribliografica de tota l'informaci6 o materia l que arribi al 

seu servei i que pugmi ser d'interes així com el que rebi, com

pri o g estioni Direcci6 o qualsevol a ltre servei de la bibliot~ 

ca general. 
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A part del World Guide to Li braries com a eina per a cursar 

s'hauria de treballar amb les altres dues obres de refer~ncia 

de SAUR. Caldria posar-se en contacte amb institucions espanyo

les que puguin satisfer pr~stec i/o obtenci6 de documents. ts 

important incentivar la cooperaci6 entre biblioteques de l'Es

tat Espanyol. El mateix pel que fa a l'estranger. 

J 'haurien de treba lla r les t i bliogr a fies comercia ls, espe ci~ 

litzades, etc. Ana r a consultar a les biblioteques de Barcelona 

que puguin a,portar informa ci6 a les necessi tats tem?J.tiques del 

servei. 

tsmolt important replant e j a r-se la oUesti6 del préstec a do

micili de Is llibres arribats a no ser que dins el llibre hi ha~ 

una nota concloent que f agi refer~ncia a l'obligatorietat de 

consultar el llibre, etc. a la sala de lectura. Els progressos 

del servei s 'ha de reflectir en l a, flexibilli t a t de les ofertes 

ca p als usuaris. 

La guia de lectura: difussi6 a bblque s. de Facultat, DepartalB 

ment, seroinaris, aules, pane lls d'informaci6, etc. 

Fer ] ' es tudi anual de ls titols de revi s t a demanats. Amb l'ac~ 

mulaci6 deIs estudis es pot aconseguir una nova pro j ecci6 pel 

que f a a l'a douisici6. 

Per a l'any 1989 : confecci6 d'una nova ll ista de preus més 

coherent i en base 8 les taxes dedurdes o que coneixem a través 

deIs llistats que ens a rriben. 

Connectar a mb les biblioteques universit?J.ries i nacionals 

a lemanes perqu~ ens manifestin la seva adhesi6 o no adhesi6 



1, 
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a les norma tives de Jlerlin. Abans s {haurA d'haver consultat 

les carpetes de factures d'Alemanya per veure el que queda clar 

segons e ls 9r eus i motius pels que cobren. 



.. 

QUestions pendents, conflictes que noden sorgir 

Pensem que enca r a oueden uendents cassos per a resoldre: 

Bastarda s, Mar garit, Redondo i d'altres, l a majoria d eIs quals 

tenen a veure amb pcgament fet s a priori de material ma i a rri

ba to 

Recordem ~ ue el Departament de Ps icologi a Basica paga les 

f a ctures mi t ,iangant ROOPS . Fins a ra feien ]3I9.gament de 25.000!. 

ptes. perb els problemes adminsitratius de l a Universita t obli

guen a la biblioteca a pre f erir que ca da vega da que es generi 

un d eute amb e l servei ItS fagi un RO OP per l a ouantitat exacte 

la qual COBa significa mé s feina per a tothom perb menys ma lde-

caps. 

La Gner a lita t d~u una f d ctura d 'un mi crofilm a rriba t d'It~ l:ia 

i Que j I?, va venir a recollir. Cal que paguin a finals d ' any. 

El s de Teletex de Madrid e ns va n di r que necessitavem un con

tra cte de mantenimen t i en canvi l'última ve gada qu e es van te

nir problemes amb l'a parell van enviar un tecnic de Barcelona. 
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Innovacions inmediates 

Connexi6 via ARTTEL amb la British Library Document 3upply 

Center per efectuar les peticions de fotocbpies d'articles 

de revista per mitj~ de correu electrbnic. Amb aQuest sis

tema s'estalvia el correu normal d'anada que ocupa uns 6 

dies. La rebuda de les comandes es f3 r~ per correu r orwal. 

Agents de pr~stec de l a British Library; os ia contacte di

rec te amb 18 Centra l de Pr~stec anglesa i - conseqtlentment 

central de pr?stec dibms ',_ la Biblioteca Provincial, P1t!?lica i --- ~.-. 

Universit~!'ia de Barcelona. 

Beneficiaris directes del nou Servei de Teledocumentaci6 de 

l a biblioteca. 



Bibl iOieca de la Universitat de Barcelona 
Seryel de Prestec InterbiblioteClri 

Gran Via. ;8;' 08007 Barcelona 
Tel.: J 18 42 óó ex<. 2209 
Telef,,: J 1706 89 

Barcelona, ..••••.....••. de 198 .. 

Benvolgut usuari/aria: 

Eh relac ió a la seva 

comanda/es del llibre/fot. de .......... .. ...... . 

sentim molt no poder satifer-la/les, dones no 

figura/en en les fons de diferents biblioteques 

Si el material encara us segueix interessant, 

poseu- vos, si us plau, en contacte personalment 

amb el Servei de Préstec Interbibliotecari. 

Atentament, 
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