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La tasca principal del bibliotecari de tarda 
a ssigna t al servei de Préstec interbibliotecari, en 
l 'AGR, és e l c ontrol de les comandes de les biblioteques 
e xte rnes (funció de biblioteca prestataria) amb el 
prog r a ma SOD. Des de l'AGR es gestionen i controlen els 
documents que subministren les divisions 1, 11, V i la 
mateixa AGR . 

Tasques específiques 

* Control de les comandes des de la seva arribada a l'AGR 
fins a la seva tramesa a la biblioteca peticionaria. 

* Connectar-se al subsistemes de 
interbibliotecari del SUNIST (PEB) i d'OCLC, 
peticions i donar-hi resposta. 

préstec 
capturar 

* Verificació bibliografica de les comandes no trobades 
al cataleg automatitzat. 

* Coordinació d e les tasques entre el personal del servei 
d'horari de tarda. 

* Esta.bl i r c r iter is i dec idir q ue es pot fer amb les 
c omandes que no e s pode n servir (retornar-les o trametre
les ) . 

* Portar la correspondencia i les relacions amb els 
centres peticionaris i amb les biblioteques de les 
divi s ions 1, 11 i V que ens subministren documents. 

* Facturació als centres externs. 

* Supervisar les actualitzacions deIs manual s de l'OCLC 
i decidir quin servei pot estar-ne interessat (Préstec 
interbibliotecari, Serveis tecnics .. ). 

* Solucionar qualsevol problema que es produeixi durant 
l'horari de tarda. 

* Informació i atenció a l'usuari. 

* Estar al dia en totes les novetats que pug uin 
interessar al servei, tant a nivell informatic com 
informació general sobre el préstec interbibliotecari a 
través d'articles de revistes especialitzades. 

* Elaborar informes i estadístiques de qualsevol 
d'aquestes tasques. 

2 



sO 

circuit de les comandes 

(Biblioteca Prestataria) 

Arriben les comandes 
I 

Consulta al cataleg automatitzat 

/ ~ 
Localitzat 

I .. 
No localitzat 

Apuntar codl. l. I 
signatura Verificar dades bibliografiques 

/ \ 
Trobat No trobat 

~ 
Anterior 

a 1982 

I 
~ . ENTRAR LA COMAN~ 

Assl.gnar biblioteca 
i cursar la comanda 

I 
Recepció de 

/ 
res posta 

~ 
Positiva 

\~ 
Copia Préstec 

Negativa 

Retorn del 
Préstec 

Es retorna el document 
al la secció que 
ens el va prestar 
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Sistema de treball 

Les comandes ens arriben per dos vies: fax i correu, 
tot i que cada vegada més es parla de fer servir el 
correu electronic en l a trames a de les peticions. 

Majori tariament, les comandes ens arri.ben de centres 
que tenen les eines basiques en la locali tzaci6 del 
documents que es troben a la BUB: el CAPS i el CD-ROM 
REBIUN. En aquests casos, en la butlleta s~'ns indica 
quina biblioteca té el document sol·licitat. Es comprova 
al cataleg automati tzat (de vegades ens podem trobar 
sorpreses) i s 'entra l a comanda en el SOD assignant la 
Biblioteca segons el codi donat per la BUB amb el signe 
d'admiració [!) davant. 

El nostre servei és interdisciplinar i porta la 
gestió i control de els documents que es troben a les 
bibliot eques de les Divi sions r, Ir i V: 

r . ÁREA D'H UMANrTATS 

1 . 1 .;ecclO de F1JoJOqlil (codi 07 11 ) 
Responsable : ROSil Sel nil (te l. Extt222J) 
Ulb11 0 teques que e n Lormen parto 

Biblioteca de Romaniques: L . Berbal , M. 
Fornag uera 

Biblioteca de Hispaniques Isabel Soler 
Biblioteca de Anglogermani ques: Carme Letang 
Biblioteques de Llatí i Grec: Rosa Rius 

En trobar- se al mateix edif ici que l' AGR, l' obtenció 
del document es fa personalment a través del responsable 
de cadascuna de les biblioteques. Quan hi ha algun 
problema, cal parlar amb el responsable de tota la Secció 
(R. Selma). 

1.2 Secció de Geografía, Historia i Art ( Codis 0742 i 
0775): 

Responsable : Maria Manadé (tel . 3333466) 
Adre9a correu electronic: ubaw00 96 
Nickname en codi de CESCA ubaw0145: Manade 
Biblioteques que en formen part: 

Biblioteca de la Secció de Geografia i Historia 
Biblioteca de la Secció d'Art 

Les comandes a aquesta Secció es demanen via fax 
(#4499817) a l'atenció de Maria Manadé que és la 
responsable d'Informació Bibliografica. 
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1.3 Secció de Filosofia (Codi: 0740) ~' 
Responsable: Margarida (tel. 3333466) 

.. 

Le s comandes també és fan arribar per fax (#2211916) 

11. AREA DE CIENCIES SOCIALS 

En aques ta divisió totes les comandes és fan arribar 
per correu electrbnic. Les reclamacions s'envien per fax. 

Totes les comandes que es fan a qualsevol de les 
biblioteques de la Div . 11, s'han d'enviar també a la 
Coordinadora de la Divisió, Maria Pereira, ja que ella 
en porta també control. 

2.1 Secció d'Empresarials (0770) 
Responsable: C. Ferré 
Adre9a d~ Correu electrbnic: 
Gairebé tots el s contactes 

ubaw011 3 
els fem via 

electrbnic 
( l 'horari de la C . Ferrer és de matí) 
Nickname en c odi de CESCA ubaw0145: Ferrer 

.:"<:"10 d0 Drc l. (Codi : 0720) 
'-lO"2.\.t4St? 1"(·:·.p(~n'.,d)J(·: .¡(',¡it.! ('O:;ti.l 

A j! "<';"1 dp 'nr rpu ("> I cct ron 1 e : uba wO 107 
4al.~~(,. ;,II,el,(' I. o t,; el .. conta c te s "l.s tem via 

eleCL I O l1l C 

(l 'ho r a r i de la J . Costa és de mati) 
Nickname en codi de CESCA ~baw0145: Jovita 

2 . 3 Secció d'Econbmiques (Codi~ 0760) 
Responsable; Imma vi lar 
Adre9a de correu electrbnic : ubaw0217 
Número de fax: 4021967 
Número de telefon:4021 966 
Nickname en codi de CESCA ubaw0145 : Vilar 
(l'horari de la Irnma és de tarda) 

2.4 Coordinadora Div. 11: Maria Pereira 
Adre9a correu electrbnic: ubaw0226 
Nickname en codi de CESCA ubaw0145: Maria 

v. AREA DE CIENCIES DE L'EDUCACIÓ (Codi: 0744) 
Responsable: Teresa Barbero 
Número de fax: 4021967 
Gairebé tots els contactes els fem via fax 
(l'horari de la T. Barbero és de matí) 
Adre9a de correu electrbnic: ubaw018 2 
Nickname en codi de CESCA ubaw0145: Barbero 
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Quan un document es troba a una biblioteca de les 
Divisions 111 o IV, la butlleta es tramet sense ésser 
entrada en el SOD si es tracta d'una biblioteca d'Estat 
Espanyol i s'entra quan és d'una biblioteca estrangera . 
En el cas de que ens arribi una comanda per correu 
eletronic, a traves de SUNIST o OCLC, es porta tot el 
contro l des de el nostre servei de P.I ., sense tenir em 
compte la biblioteca que el tingui. Només en aquest últim 
cas fem d'intermediaris amb la resta de bib~ioteques. 

Aquest criteri ens va venir donat pel fe t de que a 
t otes les biblioteques espanyoles (l'any 1990) els vam 
enviar una carta explicant el funcionament dels serveis 
d'Obtenció de documents a la BUB. Moltes d'elles 
segueixen les pautes enviades en aquell moment o D'altres, 
ens envien les seves comandes perque creuen que es massa 
c omplicat coneixer com funcionen tots els serveis de 
l'Estat Espanyol i consideren que si nosaltres fem la 
tria i e nviem les comandes a la biblioteca que pertoca, 
no h i ha problema (per sort no són gaires biblioteques 
i sí són moltes coma ndes). Tanmateix les estadístiques 
s urtíren inflades ia que aquestes comandes no ens suposen 
cap control ni gestió. 

Si la biblioteca és e~trangera, totes les comandes 
s ' entren al SOD . Per regla general les comandes que ens 
fan de les biblioteques es~rangeres es poden dividir en 
dos grans grups: 

* els documents que hauríem de 
o documents sobre hi s t o ri a i 
majoritariament els servim des 
de la Divisió 1 (Humanitats). 

tenir pel Diposit legal 
cul tura catalanes que, 
de la mateixa AGR o des 

* informes, tesis, actes de congressos i material difícil 
de localit zar. Trobar aquests documents pot portar temps 
a la biblioteca a la qual vam trametre la comanda (moltes 
ens arriben trameses de la Biblioteca Nacional i ells 
ja s'han passat molt de t emps fent cerques), si una 
reclamació arriba, pots fer el s eguiment de tots els 
passos i donar-li resposta. 

Quan un document no surt en el cataleg automatitzat 
es procedeix a la seva verificació bibliografica. De 
vegades només és necessari insistir en el nostre cataleg 
automatitzat o bé en el CD-ROM REBIUN. D'aquesta manera 
es detecten possibles error s en les ci tacions , a la 
vegada que ens pot ajudar a determinar la materia de la 
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qual parla el document. · Quan no es tl>~ba cap indici, 
cal recórrer a bibliografies i obres de referencia. si 
no es troba citada enlloc o hem rebut resposta negativa 
de varies biblioteques de la BUB, es retorna la comanda 
a la biblioteca peticionaria, demanant la font de 
referencia. 

Les comandes de biblioteques estrangeres que sí es 
troben citades a bibliografies (generalment ells ja ho 
han comprovat) pero que no formen part de la BUB, 
s'intenten trametre a una altra biblioteca, sigui per que 
tinguin el document (si l'hem trobat al CD-ROM REBIUN, 
cataleg on-line de la UAB, UPC ... ) o bé per que pel seu 
tipus de fons el puguin tenir (p.e. Biblioteca Nacional. 
si ja ha passat per la BN i té res posta negativa, es pot 
passar a la Biblioteca de catalunya ... ) és convenient fer 
una carta en Wordperfect o un albara de resposta negativa 
per informar a la biblioteca de que hem trames la seva 
petició. Quan una insti tució de l' Estat espanyol ens 
demana un document no publicat a Barcelona, retornem la 
comanda a la biblioteca peticionaria, en el cas de que 
sigui una institució del l'Estat Espanyol. 

Les comandes que des de les biblioteques de la BUB 
se'ns retornen per manca de dades o dades incorrectes es 
retornen sempre a la biblioteca peticionaria demanant la 
font de referencia. 

• Ens podem trobar amb casos de errors de 
mecanografia, problemes de les biblioteques estrangeres 
per determinar el cognom d'un autor, paraules del títol 
mal escrites ... De vegades trobar altres obres del mateix 
autor o una amb un títol molt semblant ens ajuda a 
determinar quina biblioteca pot tenir l' obra que ens 
demanen. 
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Novetats e n el programa SOD 

El programa de gestió del PI a l'AGR és el SOD . Des 
de que e s v a implementar, fa un any, funciona en xarxa 
(Novell). La possibilitat realitzar modificacions i 
port a r un seguiment per part del ser autor, fa que la 
seva utilitat millori dia a dia. 

En a quests moments el punt més interessant del 
programa é s la possibilitat d'enviar i rebre comandes via 
correu electrbnic a través de qualsevol xa"rxa. Com a 
biblioteca intermediaria, l'idea és fer arribar les 
comandes a les biblioteques de les divisions 1, 11 i V 
amb Pegasus Mail a través de la xarxa Novell. 
Anteriorment ja era possible fer arribar a les diferents 
seccions de la Divisió 11 (com a primera fase 
experimental) les comandes a través de CESCA. si totes 
aquestes biblioteques entren dintre de la xarxa local 
Novell, sera possible enviar i rebre comandes sense 
sortir de la xarxa. 

Di ntre de l ' i dea de modi f i c ar e l programa d'acord 
a les necessitats deIs s e r v e i s d'obtenc i ó de documents 
i e n c oncret d e l nostre , hi ha dos mbduls que ens aquests 
moments estan pendents d' estudi: la facturació i les 
e stadístiques. En la facturació, cal contemplar tots els 
punts relacionats amb l'Administraci6 en la BUB, per tal 
d'adequar, dintre del possible, el modul al nostre 
servei. El modul d'estadístiques no ens d6na, des de el 
nostre punt de vista, prous dades sobre el funcionament 
de el servei. Per treure més partit de les dades entrades 
en el SOD, des de l'AGR s'ha elaborat un petit programa 
d'interrogaci6 de DBase per tenir- ne més dades. 

Fins no fa gaire, tota la correspondencia que es 
generava al nos t re servei es realitzava en Wordperfect. 
Aixo significava més temps i feina. En aquesta nova 
versi6 del SOD 3 .0, se'ns permet indicar la llengua de 
la biblioteca i generar correspondencia basica en 
qualsevol llengua des del mate ix SOD. La meya proposta 
a J.M. Rodríguez Gairín, é s que en lloc del "Albara de 
res posta negat iva" (que és en catala i que resulta poc 
c Iar per una altra biblioteca), que el SOD ens permet és 
generar cartes d'informaci6 en diferents llengües. (ara 
ens ho permet, pero només per donar informaci6 sobre 
l' estat d' una comanda que esta en curs, no quan una 
petici6 es trames a a una altra biblioteca i el servei la 
tanca def i nitivament). 
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OCLC i SUNIST 

'. 
Al servei de préstec interbibliotecari de l'ARG, es 

treballa amb dos s istemes foranis per la rebuda i trames a 
de peticions per corre u electronic: OCLC i SUNIST. Tots 
dos sistemes compten amb subsistemes de préstec 
interbibliotecari: ILL (InterLibrary Loan) a l'OCLC i PEB 
(Pret Entre Bibliotheques) a SUNIST. El primer és més 
complex ja que porta darrera un cataleg (OLUC) i el 
sistema és interactiu, permet el dialeg entre les dues 
biblioteques. PEB és simplement una bústia on van a parar 
t otes les peticions que ens fan. 

De tots dos sistemes rebem a l'AGR actuafitzacions. 
A la BUB són els únics usuaris de PEB i no cal fer cap 
c ircuit d'informació. Amb l'OCLC és diferent. La BUB té 
un sol contracte, com a usuari únic que utili tza dos 
s ubsistemes des de diferents biblioteques: catalogació 
i préstec interbibliotecari. Quan arriba una actualit
zació sempre hi ha una primera pagina on explica de quin 
manual és l'actualització (Cataloguing User guide, 
Interlibrary loan User Guide, p.e.) i un resum de les 
novetats. Hem de pensar que hi ha varies persones 
interessades ja que no només nosaltres treballem amb 
l'OCLC. 

* Quan es tracta de novetats en tel ecomunicacions cal 
passar-ho a la Carme Caballé. 

* Quan es tracta de novetats en el 
catalogació, ca l comentar -lo a l'Emma 
l'Enriqueta Jansa. 

subsistema de 
i passar-li a 

* Quan es tracta de novetats en el subsistema de P.I. cal 
fer una copia i enviar- la al servei de Préstec 
interbibliotecari de la Divisió 111 (a l'atenció 
d'Enriqueta Fors) . L'original ens el quedem nosaltres i 
l'intercal · lem en el manual. 
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