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1. LES BIBLIOTEQUES DE L’ÀREA

1.1 Àrees de coneixement que atenen

GEOGRAFIA / HISTÒRIA   :  Geografia Humana
                                                   Geografia Física
                                                   Prehistòria
                                                   Arqueologia
                                                   Història antiga
                                                   Història medieval
                                                   Història moderna
                                                   Història contemporània
                                                   Antropologia cultural
                                                   Història d’Amèrica i Àfrica
                                                   Paleografia i Diplomàtica

 ART                                          Història de l’Art
                                                   Música, Teatre, Cinema
                                                   Pintura
                                                   Escultura
                                                   Dibuix
                                                   Disseny i Imatge

       PAVELLÓ REPÚBLICA :     Història contemporània

    FILOSOFIA  :                            Lògica
                                                        Història i Filosofia de la Ciència
                                                        Història de la Filosofia
                                                        Estètica
                                                        Filosofia de la Cultura
                                                        Filosofia teorètica i pràctica. Ètica
                                                        Filosofia del Dret
                                                        Filosofia del Llenguatge

1.2 Dies i hores  anuals d’obertura

 CENTRES
DIES

             HORES

Geografia / Història / Art        ** 350                   4.112
Pavelló República 251                   2.761
Filosofia 250                   3.012

TOTALS 850                   9.885

** Les  biblioteques  ubicades a l’edifici de  Baldiri  Reixac obren els caps de  setmana i festius,
durant tot l’any.



1.3 Usuaris

a) Nombre mensual d’usuaris per centres

Geografia / Història / Art
gen febr. març abril maig juny juliol agost setem octub  nov  des TOTAL

86560 49915 56805 45875 84091 83289 19925 25705 45659 44921 59152 51887 653.784

  Pavelló  República
gen febr març abril maig juny juliol agost setem octub  nov  des TOTAL

   998 1174 1210 731 1116 703 506 485 544 839 1111 252 9.669

  Filosofia
gen  febr març abril maig juny juliol agost setem octub  nov  des TOTAL

38901 38272 29820 11506 33495 42271 7711 4481 7141 22026 27660 18340 281.624

                                             TOTAL USUARIS  ÀREA   2000 :    945.077

b) Nombre diari d’usuaris i mitjana mensual

 Geografia / Història / Art
gen febr març abril maig juny juliol agost setem octub nov des MITJA

3091 1783 1832 1529 2803 2975 830 989 1574 1604 1972 1996 1.915

Pavelló  República
gen febr març abril maig juny juliol agost setem octub nov des MITJA

53 56 53 41 51 33 24 22 29 40 53 15 39

 Filosofia
gen febr març abril maig juny juliol agost setem octub nov des MITJA

2047 1822 1297 639 1523 2013 367 204 376 1049 1317 1146 1.150

2. SERVEIS

2.1   PRÉSTEC

a)   Nombre mensual de préstecs per biblioteca

Geografia / Història / Art
gen febr març abril maig juny juliol agost setem octub nov des TOTAL

3100 4590 7595 5330 7862 4393 2385 2443 3775 6531 7045 5514 60.563



Filosofia
gen febr març abril maig juny juliol agost setem octub nov des TOTAL

1225 2101 2768 2034 2925 1715 909 1002 1689 2479 2715 2151 23.713

Pavelló de la República
gen febr març abril maig juny juliol agost setem octub nov des TOTAL

3 1 4 4 2 - 5 - 3 3 3 - 28

TOTAL  PRÉSTECS ÀREA  2000   :   84.304

    Préstec de les Biblioteques de l’Àrea en relació al préstec de la BUB :
                                      Geografia/ Història / Art :  15,37 %
                                                                  Filosofia :   6,02 %

b) Resum anual per biblioteques , per tipus de préstec i per categoria d’usuaris

 BIBLIOTECA Total.anual Renovació Professors Alumnes P.A.S Altres

Geo / Hist / Art 60563 1714 3443 46654 7163 3013

Filosofia 23713 2188 2055 17059 3590 819
Pavelló República 28 0 15 3 7 2

Total Àrea 84.304 3.902 5.513 63.716 10.760 3.834

2.2   FOTOCÒPIES GRATUÏ TES

L’any 1999 es van donar de baixa molts títols de revista duplicats entre les biblioteques de la
Universitat de Barcelona. Per assegurar que els professors i investigadors de la UB continuessin
tenint accés a la informació, el mes de febrer de l’any 2000 es va posar en marxa el servei de
fotocòpies gratuï tes.

Amb aquest servei el professor pot rebre, gratuï tament de les seccions que mantinguin la
subscripció en paper, totes les fotocòpies dels articles de revistes que sol.licitin.

Les estadístiques d’ús d’aquest servei són:

 BIBLIOTECA Sol.licituds rebudes Servides Denegades Derivades % servides

Geo / Hist / Art 113 107 6 0 95 %
Filosofia 89 83 2 4 93 %
Pavelló República 12 12 0 0 100 %

Total Àrea 214 202 8 4 96 %



2.3    FORMACIÓ  D’ USUARIS

Com  cada  any, un dels objectius de l’Àrea és formar els usuaris de les biblioteques en l’ús dels
recursos que oferim, per tal d’introduir-los en :
                                                     - la identificació i selecció dels diferents tipus de fonts d’infor-

                      mació de les que poden disposar a les  biblioteques de la UB.

                                                     - la utilització  correcta  d’aquestes  eines  documentals  per tal
                     de treure’n el màxim profit.

Amb aquesta finalitat s’han organitzat :

a) sessions dedicades a usuaris de nou ingrés
Contingut :  funcionament  de les biblioteques
                    funcionament de catàlegs  BUB i CBUC
                    bases de dades, CD’Roms , etc

1)  sessions personalitzades durant tot el curs  :  assistents: 110
2)  sessions col.lectives  :     6                            :  assistents: 160

b) Cursos d’Extensió Universitària

Nom del curs Nombre de cursos Assistents

Fonts d’informació  bibliografica en Geografia i Història               2 50

Fonts d’informacio bibliogràfica en Art               2 50
Total               4 100

2.4  INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA

Des d’aquest servei, amb el suport i col.laboració del  personal  de les seccions, s’han dut a
terme les següents tasques :

- manteniment de la secció AGENDA  on es relacionen els esdeveniments culturals
relacionats amb les temàtiques de la nostra àrea.

- manteniment de les pàgines web pròpies de la nostra Àrea. Durant l’any 2000 les pàgines
Web de l’Àrea han rebut 179.469 visites. L’estadística de consulta per mesos és la següent:

GENER  8.762 JULIOL  9.725
FEBRER 10.456 AGOST 12.079
MARÇ 14.208 SETEMBRE 15.306
ABRIL 14.312 OCTUBRE 19.376
MAIG 17.926 NOVEMBRE 24.825
JUNY 15.775 DESEMBRE 16.719



- revisió o creació d’un total de 511 dossiers electrònics de les assignatures de l’Àrea

- manteniment de les pàgines de sumaris electrònics i de revistes electròniques de l’àrea

- manteniment i creació de nous fons temàtics . Durant el 2000 s’han construï t les següents
pàgines de fons temàtics especials :

– L’Exili (1939-1975)
– Lluís Companys (1882-1940)
– La Corona d’Aragó
– Carles V (1500-1558)

- manteniment de la base de dades IMAGO amb la incorporació de noves imatges

- incorporació a cat`leg de 84 nous recursos electrònics

3. FONS BIBLIOGRÀFICS

3.1  MONOGRAFIES

Increment anual de monografies i material no llibre
Total d’exemplars introduï ts al catàleg:

BIBLIOTECA Compra – D.Legal - Reconversió

Filosofia 3.287
Geografia / Història/ Art 13.696
Pavelló  República 4.385

TOTAL ÀREA 21.368

D’aquests 21.368 registres nous introduï ts al catàleg, 288 documents corresponen a
l’actualització de la bibliografia recomanada de totes les assignatures de l’àrea (267)

Donatius

- Es van incentivar les donacions i, per aquest concepte, es van incorporar al fons de les
biblioteques de l’àrea un total de 442 donatius (professors, altres autors,  institucions, etc.)

- A més, des de la Secció d’Econòmiques, es va rebre part del donatiu del Dr. Sacristán

3.2 PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

No hi ha hagut cap variació (No s’han fet noves subscripcions però tampoc s’ha fet cap baixa)



4. PERSONAL, PRESSUPOST I EQUIPAMENTS

4.1   PERSONAL

A l’agost de l’any 2000 es va jubilar la Cap de l’Àrea, Carme Janer. Immediatament però, es va
incorporar una nova Cap d’àrea en funcions. El concurs per a la provisió definitiva de la plaça
es va fer el mes d’octubre i va ser adjudicada a Carme Cambrodí.

Formació

El  personal  de l’Àrea  ha assistit als cursos de Formació  oferts per l’Oficina de Formació de la
UB , i  també a  algun curs  organitzat  per  altres  institucions

Cursos de formació interna realitzats pel personal de les biblioteques de l’ Àrea.

Denominació del curs Assistents

Anglès Elementary  I 1
Anglès Elementary II 1
Anglès Preintermedi   I 1
Anglès Preintermedi II 1
Anglès Intermedi-Superior III 1
Biblioteca Electrònica 2
ACCESS 97 Basic 2
ACCESS 97 Avançat 1
Word 97 Basic 2
Internet i Correu electrònic 1
Fots atenció al públic via web 1
Llenguatge HTML 5
Frontpage 98 2
Llenguatge HTML (avançat) 1
Ofimàtica bàsica 1

TOTAL 23

Cursos de formació externa

Denominació del curs Assistents
University Librarians 1
Jornades Catalanes de Documentació 2
Seminari de recerca en línia 4

TOTAL 7

4.2  PRESSUPOST

Assignat a l’Àrea    per  monografies     :  13. 654. 000
                                per public.periòd    :  15. 415. 019
                                per material            :    7. 450. 000

                                        TOTAL           :   30. 519. 019  ptes



a) Distribució del pressupost per a monogrrafies i altre material no llibre

   BIBLIOTEQUES  Pressupost ordinari
                                *
Pressupost extraord.            TOTAL

         Filosofia               4.672.000           593.000           5.265.000
  Geografia / Història               5.377.000           593.000           5.970.000
             Art               3.355.000           593.000           3.948.000
  Pavelló República                  250.000           221.000              471.000
Romanent del 1999               2.757.726           2.757.726

         TOTAL             16.411.726        2.000.000         18.411.726

* concedit per la Divisió I – Ciències Humanes i Socials en concepte de compra de monografies

Despeses en monografies  :   17.719.844  ptes

b) Pressupost per a Publicacions Periòdiques

Cost de les subscripcions per a 2000  :   15.415.019 ptes

c) Pressupost per a material i funcionament

Assignat  :      7.450.000 ptes

Despeses efectuades  :  8.105.971  ptes

Biblioteca      Despeses

Filosofia         993.968
Geografia / Història       1.986.021
Art       1.251.081
Pavelló  República       1.660.890
Area       2.214.011

TOTAL      8.105.971  pts

4. 3  EQUIPAMENT

- Es va dur a terme la remodelació del despatx del personal bibliotecari de  Geografia i
Història

- Es va instal.lar un comptador a la porta d’entrada de la Biblioteca de Filosofia

- Es va canviar el fax del despatx de Geografia i Història perquè havia quedat obsolet

- Es va instal.lar una màquina d’autopréstec a la Biblioteca d’Humanitats

- Compra d’una impressora nova en color



- Canvi dels 10 ordinadors de consulta de la planta baixa que havien quedat obsolets per uns
altres que eren a l’aula d’informàtica de la Biblioteca

- Nou punt de connexió informàtica al despatx del 2on pis de la Biblioteca d’Humanitats

- 3 nous punts de connexió informàtica a la 1ª. Planta de la Biblioteca d’Humanitats

- 11 PC’s nous (5 a la Biblioteca d’Humanitats, 5 a la Biblioteca de Filosofia i 1 a la
Biblioteca del Pavelló de la República)

- Instal.lació d’una nova impressora-fotocopiadora a la Biblioteca del Pavelló de la
República

5.  ACTIVITATS

- Es va acabar l’Avaluació de la Biblioteca iniciada l’any anterior amb l’informe final per
part del Comitè extern d’experts.

- La Cap de l’àrea juntament amb la Cap de la Biblioteca del Pavelló de la República van
assistir a la reunió de  la Comissió de seguiment del Pavelló de la República amb la Sra.
Virgínia Figueras, el vicerector Màrius Rubiralta i el director del CEHI, Dr. Rafael Aracil.

- La Biblioteca d’Humanitats va participar amb fons d’art a l’exposició realitzada per la
Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación “Signos del Siglo. 100 Años
de Diseño Gráfico en España”. Aquesta exposició encara és itinerant i, en aquests
moments,  es pot visitar a Galícia.

- Es va establir un acord de col.laboració entre el Departament d’Història de l’Art de la UB i
la Biblioteca d’Humanitats per a la cessió de les imatges en diapositiva que es troben al
Departament per ser integrades, una cop digitalitzades, a la base de dades IMAGO de la
Biblioteca.

- A la Biblioteca del Pavelló de la República es van rebre múltiples visites d’investigadors i
de grups de recerca amb un total de 347 assistents

- S’ha contactat, al llarg de l’any, amb diferents entitats que necessitaven fons documental de
la Biblioteca  del Pavelló de la República per fer exposicions i se’ls ha facil.litat el tipus de
material que necessitaven (en préstec o reproducció).  En total la Biblioteca ha  col.laborat
en 8 exposicions amb un nombre de 331 documents prestats i 276 documents reproduï ts.
Cal destacar, entre aquestes exposicions, la realitzada a la Universitat de Barcelona
“Premsa en català a l’exili republicà (1939-1975)” i l’organitzada pel Museu d’Història
de Catalunya “Exili 1939”

- El personal de la Biblioteca del Pavelló de la República va col.laborar en 2 cursos de
Doctorat d’Història Contemporània de la UB, impartits pel Dr. Antoni Segura i en 2 cursos
d’estudiants de 2on cicle d’Història Moderna i Contemporània de la UAB, impartits pel Dr.
Sebastià Riera.

- A més, s’han dut a terme múltiples activitats utilitzant els fons documentals de la Biblioteca
del Pavelló de la República.

Curs "Catalunya segle XX: fet nacional, oposició al franquisme i democràcia" adreçat a
professors d'IES per encàrrec de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.



Curs "Memòria de la Transició II: sindicalisme, gènere i qüestió nacional"
Curs de postgrau "Estudis mediterranis"
Curs de doctorat "Franquisme i transició democràtica a Catalunya"
Col.laboració amb editorials per il.lustrar les seves publicacions: Edicions 62, Enciclopèdia
Catalana, Thema, Planeta
Exposició "Democràcia sí, dictadura no"" realitzada a la Universitat de València
Exposició sobre "25 anys de Convergència Democràtica de Catalunya"
Exposició "La guerra civile spagnola e le sue representazioni, 1936-1939" realitzada a Bologna
Filmació del fons documental per part d'alumnes de periodisme de la UAB amb la col.laboració
de BTV
Reproducció de diverses fotografies per part de la Fundació Tharrats de Pineda de Mar

- Cal destacar, a més, la Sessió de cloenda amb visita comentada i sopar al Pavelló de la
República del curs de Patrimoni Arquitectònic "Les avanguardes dels anys 30"


