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I   OBJECTIUS DE LA BIBLIOTECA DE MATEMÀTIQUES 
 
 
L’any 2013, el CRAI- Biblioteca de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona ha 
desenvolupat els objectius següents: 
 
 
COL·LECCIÓ 

 
 Revisió de tot el fons de monografies d’accés lliure 
 Revisió del fons de publicacions periòdiques dipositat a la Biblioteca de Física i 

Química. 
 Revisió material audiovisual en format vídeo VHS 

 
ESPAIS 
 
 Senyalització: substitució de tota la senyalització de la biblioteca: rètols de 

matèries, plànols de distribució del fons, plànols de situació, avisos, etc. 
 Reestructuració del fons de revistes per manca d’espai  

 
FORMACIÓ 
 
 Elaboració del tutorial de les sessions de formació 

 
FORMACIÓ DEL PERSONAL 
 
 Formació interna del personal en Mendeley 

 
DIFUSIÓ 
 
 Millora dels canals d’obtenció d’informació de les activitats organitzades o 

realitzades a la Facultat de Matemàtiques i de les que tinguin relació amb aquest 
centre  o amb la matèria  

 Millora de la visibilitat de la Biblioteca de Matemàtiques:  
 Creació, com a mínim, d’una exposició bibliogràfica. 
 Publicació de notícies de la Biblioteca al Full dels divendres de la Facultat de 

Matemàtiques 
 Recepció al Full dels divendres de la Facultat de Matemàtiques des del dia 1 

d’octubre 
 
CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI 
 
 Incorporació als espais de la Biblioteca de Matemàtiques dels Treballs de Final 

de Curs (TFC) ubicats a l’Aula d’informàtica de la planta baixa de la Facultat de 
Matemàtiques. 

 Restauració: continuació de la restauració del fons, especialment el de Dipòsit, 
per a la seva conservació: substitució del teixell per punts de llibre de cartolina  
neutra 
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COOPERACIÓ 
 Revisió de les tesis doctorals del fons de la Biblioteca de Matemàtiques que 

apareixen a Documat per a una posterior correcció per part dels responsables del 
portal. Correcció al mateix temps de possibles errors al catàleg. 
 

 
EQUIPAMENTS 
 
 Actualització dels sistemes operatius dels de la Biblioteca a les necessitats dels 

nostres usuaris (instal·lació dual Windows / Kubuntu, a banda d'altre programari 
específic). 

  
 Millora de l’espai d’accés al CRAI-Biblioteca de Matemàtiques: rampa, portes 

d’entrada i sortida i porta de sortida d’emergència i estores 
 Sanejament i reparació del sostre de la cantonada Diputació-Aribau malmesa per  

l’acció de les gavines i la construcció de nius: neteja i sanejament, reparació dels 
desperfectes, pintura. 
Relacionada amb aquesta reparació, s’ha instal·lat al sostre de la sala Equatorial, 
una garsa simulada per espantar les gavines i així evitar que facin nius a la zona 
sanejada i arreglada. 

- Revisió de tot el parc informàtic, actualització de dades  i correcció de dades al 
PAU i al CRAI 
 
 

 
 
II   PRESSUPOSTOS 
 
 
II. 1 Adquisició de monografies: 
 
Import inicial:  9.737 euros 
Despesa 2013:  7.445 euros   
 
 
II.2 Adquisició de publicacions periòdiques: 
 
Despesa 2013: 105.898,44 
 
Número de publicacions periòdiques subscrites: 129 (61 revistes paper, 34 revistes 
electròniques i 34 sèries). 
 
 
II.3 Adquisició de material: 
 
Import inicial:  5.052,60 euros 
Despesa 2013:  4.396,56 euros 
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III   EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS  
 
Al llarg de l’any 2013, s’han realitzat vàries intervencions per millorar les instal·lacions 
del CRAI-Biblioteca de Matemàtiques: 
 
Instal·lació de cortines internes a les finestres que donen al terrat del claustre 
Substitució de la rampa d’accés a la Biblioteca 
Substitució de les estores de la zona d’accés a la Biblioteca 
Intervenció de millora en la porta de sortida d’emergència 
 
Neteja, treballs d’obra i pintura a la zona de la Biblioteca que es troba situada a la 
cantonada de l’edifici Diputació-jardí malmesa i deteriorada per un niu de gavines. 
 
Substitució de prestatgeria a la sala  Equatorial 
Revisió de tot el material disponible 
Revisió del material informàtic obsolet 
Retirada del material informàtic obsolet 
 
Revisió del material de conservació i restauració 
Reubicació del material de conservació i restauració 
 
Revisió del parc  informàtic 
Actualització del parc  informàtic 
 
 
 
IV   FONS BIBLIOGRÀFICS  
 
IV.1 Bibliografia recomanada 
 
Nombre d’assignatures revisades 
 
 
Ensenyaments Nombre d’assignatures revisades 
Enginyeria Informàtica 71 
Matemàtiques Grau Llicenciatura (en extinció) 
 81 29 
Total 181 
 
 
IV.2  Monografies 
 
L’increment del fons de monografies corresponent a l’any 2013 al CRAI-Biblioteca de 
Matemàtiques ha estat el següent: 
 
Adquisició: 236 exemplars de monografies 
Donatius: 292 exemplars de monografies 
Intercanvi: 0 
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S’han realitzat les tasques següents: 
 
Revisió del fons de monografies de tota la Biblioteca 
Trasllat dels Treballs de  Final de Curs (TFC) de l’Aula IE de laFacultat de 
Matemàtiques a la Biblioteca de Matemàtiques 
 
 
 IV.3  Publicacions periòdiques  
 
Adquisició:   169 títols de publicacions periòdiques 
Donatius:  15 títols de publicacions periòdiques 
Intercanvi:  88 títols de publicacions periòdiques 
 
 
Altes i baixes de revistes del 2013 
 

• Altes 
1. Journal für die Reine und Angewandte Mathematik  --  Alta amb De Greyter a 

partir del 2013, únicament on line. 
 
 

• Baixes 
 
Durant l’any 2013 s’ha donat de baix la versió en paper de diverses revistes, mantenint 
la versió electrònica, sigui subscrita per la UB o a través del CBUC. 
  

2. Differential equations and dynamical Systems - Es cancel.la l'actual subscripció 
al paper doncs tenim accés al text complet a través d'SpringerLink (CBUC). 

 
3. Israel journal of mathematics - Es cancel.la l'actual subscripció al paper doncs 

tenim accés al text complet a través d'SpringerLink (CBUC). 
 

4. Japanese journal of mathematics - Es cancel.la l'actual subscripció al paper 
doncs tenim accés al text complet a través d'SpringerLink (CBUC). 

 
5. Journal d’analyse mathématique -  Es cancel.la la subscripció a la versió 

impresa doncs tenim accés al text complet a través d'SpringerLink (CBUC). 
 

6. Journal für die Reine und Angewandte Mathematik  -  Baixa en paper (veure 
ALTES per la versió online) 

 
7. Journal of Function Spaces and Applications - Baixa en paper perquè la versió 

on line està disponible en accés obert. 
 

8. Mathematical Intelligencer - Es cancel.la l'actual subscripció al paper doncs 
tenim accés al text complet a través d'SpringerLink (CBUC). 

 
9. Sankhya A&B - Es cancel.la l'actual subscripció al paper doncs tenim accés al 

text complet a través d'SpringerLink (CBUC). 
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10. Studia Mathematica - Es cancel.la l'actual subscripció online: es va donar de 
baixa el paper l’any 2011, i mantenia l’online subscrit pel CBUC al text complet 
a través d'SpringerLink (CBUC). 

 
11. Experimental Mathematics - Rescatada del paquet Taylor & Francis del CBUC 

(va ser “falsa alta” el 2012, no es va renovar pel 2013) .  
 

• Altres  
 

1. PC World anuncia que deixa de publicar (cessament per decisió editorial). 
 

2. Current developments in Mathematics: s’anul·la  la subscripció independent de 
la sèrie,  passa a anar acompanyada de la subscripció a la revista “Mathematical 
research letters”  

 
Incidències de recursos electrònics:  

1. Base de dades Zentralbatt: pagada fins el 2012 pel CBUC, la subscripció a partir 
del 2013 és pagada per la UB i d’accés exclusivament per usuaris de la UB. 

 
La sèrie Lecture Notes in Computer Science pagada per la UB (i accés consorciat 
CBUC) passa a ser pagada amb les subscripcions UB i accesssible exclusivament per 
usuaris de la UB. 
 
 
IV.4  Tesis 
 
L’any 2013 s’han incorporat a la Biblioteca  totes les tesis, en nombre de 5,  llegides a 
la Facultat de Matemàtiques. 
 
  
IV.5  Material audiovisual 
 
S’ha realitzat una revisió del fons disponible en format vídeo VHS, comprovant 
l’existència del material, l’actualitat del seu contingut i l’estat físic dels enregistraments. 
 
 
IV.6  Conservació i restauració 
 
A la Biblioteca de Matemàtiques es fan petites restauracions en els llibres de fons 
modern: estrips, cobertes, plecs, etc. per aconseguir allargar la vida útil dels llibres en 
un estat físic correcte. 
 
En el fons antic, en aquests moments s’estan realitzant les tasques següents:  
 
. substitució dels teixells per punts de llibre de cartolina PH neutra 
. revisió exhaustiu de l’estat físic 
. restauració dels elements malmesos 
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Fons antic: 
 
Mes Nombre de llibres 

restaurats 
Gener 10 
Febrer 15 
Març 10 
Abril 5 
Maig 20 
Juny 10 
Juliol 5 
Setembre 5 
Octubre 15 
Novembre 20 
Desembre 5 
Total XX llibres 

 
 
 
IV.8 Treballs de Final de Grau (TFG) penjats al DDUB 
 
Ensenyament TFG 
Matemàtiques 6 
Enginyeria 
Informàtica 

52 

Total 58 treballs 
 
 
 
IV.9 Articles de professors, provinents del GREC, per penjar al DDUB 
 
Tancats 27 
Actius (pendents de penjar) 5 
Total 32 articles 
 
Tancats: El procés s'ha completat i l'article ja és al DDUB 
Actius: El procés està aturat, o bé perquè no hem aclarit encara la política d'autoarxiu de 
la revista o perquè la versió del fitxer proporcionat pel professor no és la que ens permet 
la política. 
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IV.10 Altres 
 
El setembre de 2013, s’incorporen als espais de la Biblioteca de Matemàtiques dels 
Treballs de Final de Curs (TFC) ubicats fins a la data a l’Aula d’informàtica de la planta 
baixa de la Facultat de Matemàtiques. 
 
S’incorporen 267 Treballs de Final de Curs, la majoria dels quals tenen part impresa i 
part en DVD. 
 
Revisió, eliminació i organització de la documentació en paper de la Biblioteca de 
Matemàtiques, generada entre 1083 i 2012 
 
Revisió i eliminació de material divers emmagatzemat a l’altell d ela zona de treball del 
personal: aparells obsolets o espatllats, divers material informàtic (cables, discos 
d’instal·lació, material obsolet, etc. 
 
 
 
V    PERSONAL 
 
 
V.1 Incorporacions i substitucions 
 
Personal de plantilla UB: 
Incorporació de Montserrat Garrich Ribera el dia 25 de juny de 2013 en substitució de 
Carme Navajas, jubilada des del dia 30 d’abril. 
 
Becaris: 
Incorporació de Joana Videira Fernández el dia 1 d’octubre, en substitució de Miranda 
Flor Flores, en horari de matí 
Incorporació de David Capilla Gilarte el dia 1 de setembre, en substitució de Joana 
Videira Fernández, en horari de tarda 
 
 
V.2 Tasques del personal  
 
Nom i cognoms Tasques 
Roser Angela Punt de Suport a la Docència 

Contestador Campus Virtual 
Contestador Pregunteu al Bibliotecari 
Punt de Suport a la Recerca 
Campus Virtual 
Gestió de PI i PUC 
Supervisió del Servei de Préstec i Loans 
Informació bibliogràfica  
Bloc  i Twitter 
Dipòsit Digital 
Certificació digital 
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Elena Jacas Atenció d’usuaris 
Préstec interbibliotecari 
Servei d’obtenció de documents 
Fotocòpies gratuïtes 
Control usuaris 
Conservació i restauració 
Control donatius de publicacions 
periòdiques 
Gestió de comandes de material 
Certificació digital 

Ana Martínez Gestió i control de la col·lecció de 
publicacions periòdiques (paper i 
electròniques) 
Gestió de comandes de publicacions 
periòdiques 
Punt de Suport a la Docència 
Contestadora Campus Virtual 
Contestadora Pregunteu al Bibliotecari 
Informació bibliogràfica  
Formació d’usuaris 
Campus Virtual 
 
Gestió de les novetats Hemeroteca 
Manteniment pàgines web i intranet  

Marta Massegur Gestió de la col·lecció de monografies 
Catalogació i classificació de donatius de 
monografies 
Gestió de comandes de monografies 
Formació d’usuaris 

Montserrat Garrich Ribera Direcció i coordinació 
 
 
 
V.3  Assistència a cursos de formació 
 
 
Anglès Pre-advanced B2+ (part B). Nombre d’hores: 60.  Assistent: Ana Martinez, 
març-juny 2013 
 
Sessió formativa sobre Campus Virtual 2. Nombre d’hores: 6.  Assistents: Roger 
Angela, Ana Martínez, juliol 2013 
 
Anglès Advanced A1+ (part A). Nombre d’hores: 60.  Assistent: Ana Martinez, 
setembre-desembre 2013 
 
Gestió de l’activitat intel·lectual en l’activitat docent. Nombre d’hores: 4 
Assistent: Montserrat Garrich, octubre 2013 
 
The Embedded Library.   Nombre d’hores: 5. Assistent: Marta Massegur, octubre 2013 
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Gestió de projectes de digitalització i introducció a la preservació digital. Nombre 
d’hores: 14. Assistent: Elena Jacas, octubre 2013 
 
Sessió Gestió de la propietat  intel·lectual en l’activitat docent.  Nombre hores: 4.  
Assistent: Montserrat Garrich, octubre 2013 
 
Drupal. Nombre d’hores: 20.  Assistent: Ana Martínez, octubre 2013 
 
Sessió formativa de gestor bibliogràfic Mendeley. Nombre d’hores: 4 
Assistent: Ana Martinez, octubre 2013 
 
Habilitats digitals i eines 2.0.  Nombre d’hores: 10. Assistent: Elena Jacas, octubre 2013 
 
Formació de formadors. Nombre d’hores: 15.  Assistents: Ana Martinez, Marta 
Massegur, novembre 2013 
 
Sessió formativa sobre FootPrints pel servei Pregunteu al Bibliotecari . Nombre 
d’hores: 6.  Asssistent: Ana Martínez, novembre-desembre 2013 
 
 
 
VI   SERVEIS 
 
VI.1 Usuaris i consulta en sala 
 

Nombre total d’entrades a la biblioteca durant l’any 2013:   94.724 usuaris   
 
Nombre total de consultes a sala durant l’any 2013:  7.313 documents 
 
 
VI.2 Servei de préstec 
  

Nombre total de préstecs de l’any 2013:  3.057 préstecs 

 

 VI.3 Servei de fotocòpies gratuïtes 
 
Nombre total de fotocòpies gratuïtes servides:  14 serveis 
Nombre total de  fotocòpies gratuïtes derivades:  1 servei 
Nombre total de  fotocòpies denegades:   0 

Total:       15 serveis atesos    
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VI.4  Obtenció de documents i préstec interbibliotecari 
 
 
Nombre total de peticions de Préstec Interbibliotecari:  196    peticions, de les quals: 
 
Peticions servides :         182 (92,86%) 
Peticions denegades:        7  (3,57%)   
Peticions derivades al CRAI- Bca. Física i Química:  7  (3,57%)  
Pàgines fotocopiades:       606 pàgines fotocopiades 
Pàgines enviades per Ariel:       1.282 pàgines enviades 
Llibres prestats:        72 llibres   
 
 
 
VI.5  Servei de certificació digital 
 
Durant l’any 2013 s’han emès un total de 78 certificats digitals:  
 
 

Mes Certificats 
Abril 10 
Maig 6 
Juny 2 
Juliol 1 
Agost -- 
Setembre -- 
Octubre 35 
Novembre 21 
Desembre 3 
Total 78 

 
 
 
 
VII  ACTIVITATS 
 
VII.1 Reunions al CRAI (Direcció i/o unitats) 
 
- Direcció del CRAI. Assistent: Montserrat Garrich (26 de juny, 25 de setembre, 19 de 
desembre) 
- Unitat de Procés Tècnic i Unitat de  Gestió de la Col·lecció.  Tema: Recepció de les 
subscripcions. Assitent:  Anna Martínez 
- Unitat de Procés Tècnic.  Assistents: Marta Massegur i Anna Martínez, juny 2013 
- Unitat de Suport a la Docència. Assistents:  Roger Angela (3 reunions), Anna 
Martínez (2 reunions) 
- Unitat de Recerca. Assistent: Roger Angela 
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VII.2. Reunions del CRAI-Biblioteca de Matemàtiques 
 
- Reunió de presentació de la Cap de la Biblioteca. 1 d’octubre de 2013 
Assistents: Roger Angela, Elena Jacas, Ana Martinez,  Marta Massegur i Montserrat 
Garrich. 27 de juliol de 2013 
 
- Reunió de seguiment del mes de setembre.  26 de setembre de 2013 
Assistents: Roger Angela, Elena Jacas, Ana Martinez,  Marta Massegur i Montserrat 
Garrich.   
 
- Reunió de seguiment del mes de novembre.  22 de novembre de 2013 
Assistents: Roger Angela, Elena Jacas, Ana Martinez,  Marta Massegur i Montserrat 
Garrich.   
 
 
 
VII.3 Reunions del CRAI-Biblioteca de Matemàtiques amb la Facultat 
de Matemàtiques 
 
- Deganat de la Facultat de Matemàtiques. Presentació. Assistent: Montserrat Garrich i 
Exposició 50è aniversari Olimpíada Matemàtica: Assistent: Montserrat Garrich 
 
 
 
VII.4 Reunions de caps de Biblioteques 
 
- Reunió de seguiment del mes de setembre.  Assistent: Montserrat Garrich. 1 d’octubre 
de 2013 
 
 
 
VII.5 Reunions de la Comissió d’usuaris de la Biblioteca de 
Matemàtiques 
 
- Reunió de seguiment del mes febrer 
 
 
 
VII.6  Assistència a activitats de la Facultat de Matemàtiques 
 
Obertura del curs 2013-2014. Assistència a l’acte d’Obertura del Curs 2013-2014 de la 
Facultat de Matemàtiques realitzat el dia 25 de setembre a l’Aula Magna de l’Edifici 
Històric de la Universitat de Barcelona.  Assistent: Anna Martínez, per delegació de 
Montserrat Garrich. 
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Coloquio matemático. Assistència al Coloquio de la Real Sociedad Matemática 
Española celebrat a l’Aula Magna de l’Edifici Històric el dia 7 d’octubre.  Assistent: 
Montserrat Garrich. 
 
 
VII.7  Assistència a jornades, trobades, congressos, etc. 
 
23 d’octubre Setmana de l’Accés Obert/Open acces week. Sessió L’accés obert a les 
revistes científiques de la UB. Assistents: Ana Martínez, Montserrat Garrich 
 
13 de novembre Evento Swets 2013. Revistes en open acces Assistent: Ana Martínez 
 
 
VII. 8 Jornada de portes obertes 
 
13 de novembre. Institut Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat. Visita de 15 
alumnes acompanyats pel professor de Matemàtiques 
 
 
VII.9  Formació d’Usuaris 
 
- Sessions de formació:  
Màsters:  1 sessió (10 de setembre) 
Acollida: 3 sessions (12 de setembre) 
A mida:  3 sessions 
 
 
VII.10  Exposicions 
 
Producció pròpia: 
Olimpíada Matemàtica. CRAI-Biblioteca de Matemàtiques. Del 7 al 31 d’octubre 
 
Col·laboració en  
L’àtom de Bohr : 100 anys en òrbita.  
CRAI-Biblioteca de Física, a partir del 13 de novembre 
Cessió d’una obra del fons antic del CRAI-Biblioteca de Matemàtiques 
 
 
VII.11 Estades i pràctiques professionals 
 
16 de setembre. Estada de Durhan Torlak, bibliotecària catalogadora de la Sabanci 
University de Túrquia 
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VII.12  Altres 
 
Estudi sobre els serveis.  Entrevistes de Marta Milán Lombraño, alumna de 
l’ensenyament d’Enginyeria Informàtica de la Facultat de Matemàtiques, per obtenir 
informació del personal del CRAI-Biblioteca de Matemàtiques destinada al treball de 
final de llicenciatura.  Entrevistats: Roger Angela, Montserrat Garrich i Ana Martínez 
Octubre 2013 
 
Estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya sobre l’estat de les revistes de 
matemàtiques a les universitats catalanes. 
La Biblioteca de Matemàtiques ha participació en el projecte de la Universitat 
Politècnica de Catalunya per elaborar un informe sobre l’estat de la qüestió de les 
revistes de matemàtiques i d’estadística subscrites per les universitats de Catalunya, 
projecte al que ha aportat la informació relativa a totes les publicacions periòdiques de 
la Universitat de Barcelona. 
 
 
VII.13  BLOG de la Biblioteca de Matemàtiques 
 
Dades recollides el 13/01/2014 
Nombre total d’apunts publicats el 2013: 143 
 
Nombre total de consultes del 2013: 18.974 
 

Mes Consultes 
Gener 1.783 
Febrer 1.379 
Març 2.102 
Abril 1.824 
Maig 1.512 
Juny 1.315 
Juliol 1.059 
Agost  623 
Setembre 1.530 
Octubre 1.810 
Novembre 2.784 
Desembre 1.253 
Total  18.974 

 

Apunts més llegits durant el 2013: 

1. Confirmat, Mallorca és visible des de Barcelona (1.481) 

2. La successió de Fibonacci feta monument a Barcelona (241) 

3. Enquesta de valoració del CRAI per als estudiants (148) 

http://blocmat.ub.edu/2013/11/15/confirmat-mallorca-es-visible-des-de-barcelona/
http://blocmat.ub.edu/2009/05/18/la-successio-de-fibonacci-feta-monument-a-barcelona/
http://blocmat.ub.edu/enquesta-de-valoracio-del-crai-per-als-estudiants/
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4. La premsa es fa ressò de la mort de Vicent Caselles (141) 

5. La Borsa de Treball de la Facultat de Matemàtiques al web (132)  

 
 
 
VII.14  Twiter de la Biblioteca de Matemàtiques 
 
Dades recollides el 13/01/2014. 
Data d'inauguració del perfil: 17 d'abril 
Nombre total de seguidors: 161 
Nombre total de perfils que seguim: 131  
Nombre total de piulades durant el 2013: 1.109 
Índex Klout: 41 
 
 
 
VII.15  Notícies  
 
VII.15.1 Notícies publicades al Web del CRAI 

08-10-13 08:32 

El CRAI Biblioteca de Matemàtiques participa a la 
commemoració del cinquantenari de l'Olimpíada Matemàtica 

El CRAI Biblioteca de Matemàtiques participa en els actes organitzats per la Real 
Sociedad Matemática Española (RSME),  la Facultat de Matemàtiques i l'Institut de 
Matemàtica de la Universitat de Barcelona (IMUB), amb motiu de la commemoració 
del cinquantenari de l’Olimpíada Matemàtica. 

 

La col.laboració es tradueix en una exposició de la bibliografia del fons del CRAI 
Biblioteca de Matemàtiques sobre esdeveniments d’olimpíades matemàtiques. 

La mostra presencial, que estarà oberta entre els dies 7 i 31 d’octubre, conté 
obres relacionades amb les olimpíades matemàtiques de Catalunya, de l’estat espanyol i 
internacionals. 

http://blocmat.ub.edu/2013/09/17/la-premsa-es-fa-resso-de-la-mort-de-vicent-caselles/
http://blocmat.ub.edu/2012/06/20/la-borsa-de-treball-de-la-facultat-de-matematiques-al-web/
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/matematiques/
http://www.rsme.es/
http://www.mat.ub.edu/
http://www.imub.ub.edu/
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A més, el dia 7 d’octubre, el Paranimf i l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona 
acolliran la Jornada matemàtica organitzada també per la Real Sociedad Matemática  
Española, la Facultat de Matemàtiques i l’Institut de Matemàtica de la UB. L’acte 
constarà del Coloquio RSME 2013 a càrrec de Sergio Verdú, i l’entrega del Premio José 
Luís Rubio de Francia para Jóvenes Investigadores, amb la conferencia de la 
guardonada María Pe Pereira. L'acte es clourà amb l’acte commemoratiu del 
cinquantenari de l’Olimpíada Matemàtica. 

D'altra banda, prèvia a la celebració de la 50ª Olimpiada Matemática, es durà a terme 
l’Olimpíada Matemàtica catalana que organitza la Societat Catalana de 
Matemàtiques. 

Vegeu també la notícia a la UB i al Blog del CRAI Biblioteca de Matemàtiques. 

  

VII.15.2 Notícies publicades al Web de la Facultat de Matemàtiques 

El CRAI-Biblioteca de Matemàtiques col·labora en els actes organitzats per la 
Reial Societat Matemàtica Espanyola, la Facultat de Matemàtiques i l’Institut de 
Matemàtica a la Universitat de Barcelona (04/10/2013)  

El CRAI-Biblioteca de Matemàtiques participa en la commemoració del cinquantenari 
de l’Olimpíada Matemàtica exposant la bibliografia del seu fons relacionada amb el 
tema de les olimpíades matemàtiques.  
 
L’exposició presencial, que estarà oberta entre els dies 7 i 31 d’octubre, mostra obres 
relacionades amb olimpíades matemàtiques de Catalunya, l’Estat espanyol i 
internacionals. 

Enllaços recomanats: 
http://www.bib.ub.edu/ 

 

El CRAI-Biblioteca de Matemàtiques col·labora en l’exposició «L’àtom de Bohr: 
100 anys en òrbita» organitzada pel CRAI-Biblioteca de Física i Química de la 
Universitat de Barcelona (14/11/2013)  

El dia 13 de novembre, el CRAI-Biblioteca de Física i Química inaugura l’exposició 
bibliogràfica «L’àtom de Bohr: 100 anys en òrbita» en homenatge a Niels Bohr, un dels 
científics més influents del segle XX i Premi Nobel de Física de 1922 

El Crai-Biblioteca de Matemàtiques ha cedit a aquesta exposició un exemplar de La 
Théorie de Bohr: la constitution de l’atome et la classification périodique des éléments 
d’Edmond Bauer, llibre que forma part del fons bibliogràfic antic de la biblioteca. Bauer 
(1880-1963) va ser professor a la Faculté des Sciences de París, on destacà pel seu 
esforç per encomanar als seus alumnes el gust per la recerca científica  

http://www.rsme.es/content/view/1353/1/
http://blogs.iec.cat/scm
http://blogs.iec.cat/scm
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2013/10/011.html
http://blocmat.ub.edu/2013/10/04/50e-aniversari-de-l-olimpiada-matematica/
http://www.bib.ub.edu/
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Per a més informació: Enllaços recomanats: 
http://blocmat.ub.edu/2013/11/11/el-crai-biblioteca-de-matematiques-
col%C2%B7labora-en-lexposicio-latom-de-bohr-100-anys-en-orbita/ 

 
 
VII.15.3 Notícies publicades al Full del Divendres de la Facultat de 
Matemàtiques 
 

Agenda de la Facultat de Matemàtiques  
Setmana del 7 al 13 d'octubre de 2013. Dilluns 7 d'octubre 

Setmana del 14 al 20 d'octubre de 2013. Dilluns 14 d'octubre,  

Setmana del 21al 27 d'octubre de 2013. Dilluns 21 d'octubre,  

Setmana del 28 al 3 de novembre de 2013. Dilluns 28 d'octubre,  
 
CRAI-BIBLIOTECA DE MATEMÀTIQUES  (del 7 al 31 d'octubre) 
 
El CRAI-Biblioteca de Matemàtiques col·labora als actes organitzats per la Real 
Sociedad Matemática Española, la Facultat de Matemàtiques i l’Institut de Matemàtica a 
la Universitat de Barcelona 
 
Hora i lloc: de 08:00 a 20:00 h al CRAI-Biblioteca de Matemàtiques (pati de Ciències, 
segon pis, terrassa)  
 
Per a més informació: http://www.bib.ub.edu  
 
 
 
 

http://blocmat.ub.edu/2013/11/11/el-crai-biblioteca-de-matematiques-col·labora-en-lexposicio-latom-de-bohr-100-anys-en-orbita/
http://blocmat.ub.edu/2013/11/11/el-crai-biblioteca-de-matematiques-col·labora-en-lexposicio-latom-de-bohr-100-anys-en-orbita/
http://www.bib.ub.edu/
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