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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        ** 332 3.901
Pavelló República 239 2.629
Filosofia 243 2.916

TOTALS 9.446

** 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

86369 37645 59546 38931 78680 78722 19163 18803 40685 46315 43539 77396 625.794

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

1211 1317 1246 913 1088 852 797 516 728 884 744 816 11.112

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

39956 10386 25336 14605 25979 22672 4967 5235 22091 18009 20398 20494 230.128

                                             TOTAL USUARIS  ÀREA   2001 :    867.034

b) Nombre diari d’usuaris i mitjana mensual

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

3085 1506 1861 1342 2623 2715 765 723 1403 1494 1814 2055 1.782

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

55 66 57 48 49 45 40 25 36 40 50 45 46

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

1816 514 1102 769 1181 1134 226 238 1227 1001 1074 1139 952

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

5436 4736 7011 5069 7328 4378 2167 1982 3311 6803 9376 8568 66.165

Filosofia



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

2108 1950 2546 1957 2896 1620 857 755 1555 2817 3491 3214 25.766

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

2 4 2 6 2 7 1 5 5 18 50 16 118

TOTAL  PRÉSTECS ÀREA  2001   :   92.049

    Préstec de les Biblioteques de l’Àrea en relació al préstec de la BUB :
                                      Geografia/ Història / Art :  15,56 %
                                      Filosofia :  6,06 %

Pavelló de la Republica : 0,03%  *

* Per l’especificitat de la Biblioteca, el 80% del fons està exclòs de préstec.

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 66165 8138 5152 50924 8478 1611

Filosofia 25766 4438 2666 18602 3895 603
Pavelló República 118 34 30 61 22 5

Total Àrea 92.049 12.610 7.848 69.587 12.395 2.219

2.2   FOTOCÒPIES GRATUÏ TES

L’any 2001 s’ha rebut més del doble de sol.licituds de fotocòpies gratuï tes que a l’any 2000.
Les estadístiques d’ús d’aquest servei són:

BIBLIOTECA Sol.licituds rebudes

Geo / Hist / Art 270
Filosofia 142

Pavelló República 22

Total Àrea 434

2.3    FORMACIÓ  D’ USUARIS

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 de més d’una hora de durada :  assistents: 24
2)  sessions col.lectives  :     13                                  :  assistents: 170
3) sessions d’acollida als nous estudiants de la UB:    8 :  assistents: 400

b) Cursos d’Extensió Universitària

Nom del curs Nombre de cursos Assistents

Fonts d’informació  bibliogràfica en Geografia i Història               2 50

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

c) Jornades d’acollida als nous estudians. Es van fer diverses sessions de presentació de la
Biblioteca als nous alumnes de l’àrea els dies 20 de juliol i 3 de setembre.

d) A més, el personal de la Biblioteca de la República va col.laborar en:
• 2 cursos de Doctorat d’Història Contemporània de la UB (Prof. Antoni Segura)
• 2 cursos d’estudiants de 2n cicle d’Història Moderna i Contemporània de la UAB

(Prof. Sebastià Riera)
• 1 curs de 45 estudiants de l’Ecole de Paris-Val-de Seine (Prof. José Fernández-

Rodríguez)

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. Aquest any s’ha fet un esforç
important per col.laborar en el canvi de l’estructura de les pàgines web de la Biblioteca de la
Universitat de Barcelona de cara a l’any 2002.

- creació de la pàgina web de la Cartoteca

- revisió o creació d’un total de 511 dossiers electrònics de les assignatures de l’Àrea amb la
incorporació de material complementari, entre el qual cal destacar:

- més de 500 imatges
- 2 pel.lícules de la primera època del cinema
- nombrosos articles de revista

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

- manteniment i creació d’un nou fons temàtic sobre la II República espanyola

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

- incorporació a catàleg de nous recursos electrònics



3. FONS BIBLIOGRÀFICS

3.1  MONOGRAFIES

Increment anual de monografies i material no llibre
Total d’exemplars introduï ts al catàleg: 6780 registres bibliogràfics nous, dels quals
corresponen a compra:
- 1104  a Filosofia
- 1.833 a Humanitats (Antropologia, Arqueologia, Art, Geografia i Història)
- 84 al Pavelló de la República.

La resta corresponen a monografies entrades per Dipòsit Legal, donatius i obres catalogades del
fons retrospectiu.

Donatius

- A partir de donacions de professors, altres autors,  institucions, etc. es van incorporar al
fons de les biblioteques de l’àrea un total de 8.995 documents (2.763 a Geografia i Història,
5.480 al Pavelló de la República, 235 a Art  i  517 a Filosofia)

- El donatiu més important ha estat el del Dr. Iniesta sobre fons d’Àfrica, amb un total
d’aproximadament 2.000 documents que ja s’han incorporat al catàleg automatitzat de la
Biblioteca.

3.2 PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

S’han donat de baixa revistes en paper que estaven duplicades amb altres àrees però se n’ha
mantingut l’edició electrònica per la qual cosa, es poden continuar consultant des de la nostra
biblioteca encara que en un suport diferent.

S’han donat d’alta 3 títols de revista

S’ha elimininat, també, alguns duplicats entre el fons de l’Hemeroteca d’Humanitats i les
revistes que són a la sala d’Arqueologia.

Es va fer una estadística de consulta de les revistes en paperdes del mes de febrer al mes de juny
(ambdós inclosos) per tal de veure’n l´ús i poder donar de baixa alguns títols per subscriure’n de
nous. Aquesta estadística s’ha continuat l’any 2002.

4. PERSONAL, PRESSUPOST I EQUIPAMENTS

4.1   PERSONAL

A finals d’any es va jubilar la nostra companya Esperança Almirall (bibliotecària d’Art) i va ser
substituï da per l’Anna Salvadó.

La bibliotecària que s’ocupava de l’hemeroteca en horari de tarda, Francesca Ferré, va marxar
de la Universitat i va ser substituï da pel Josep Coll.

El dia 1 de setembre, i com a resultat d’un concurs de laborals, es va produir el canvi de la
Judith Montserrat per l’Elena Jacas i de la Lluï sa Edo per la Cristina Bibian.



El concurs per a cobrir places d’ajudant de biblioteca va comportar un altre canvi. La Isabel
Pifarré va accedir a la plaça que ocupava el Josep Coll. Juntament amb aquest canvi se’n van
produir uns altres: l’Oriol Barenys va passar de préstec a l’Hemeroteca i la Rosa Porta es va fer
càrrec del fons d’Arqueologia perquè l’Anna Clavell es va integrar a l’equip d’Informació
Bibliogràfica per portar les pàgines web de l’àrea.

Formació

Tots els auxiliars de biblioteca de la Biblioteca d’Humanitats van rebre formació per poder
atendre el servei de préstec.

La cap d’Informació Bibliogràfica de l’àrea va fer un curset de formació sobre les pàgines web a
tot el personal de l’àrea, els dia 27 de juny (personal de tarda) i el 4 de juliol (personal de matí).

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

Actuacions de primers auxilis 1
Anglès Elementary  II 1
Anglès Elementary III 1
Anglès Preintermedi II 1
Anglès  Tècnic Intermedi-Superior III 3
Aplicacions Tractament Imatge 1
Aplicacions Tractament Digital del Text 2
ACCESS 97 Basic 3
Atenció a l’usuari 1
Biblioteca electrònica 2
Bibliotecari Temàtic 7
Dreamweaver 2
Estrès: tècniques d’afrontament 2
Formació per a formadors 1
Frontpage 98 2
Internet i Correu electrònic 1
Introducció a l’ús de l’ordinador 2
Introducció a la programació 1
Ofimàtica bàsica 1

TOTAL 35

Cursos de formació externa

Denominació del curs Assistents
seminari “Los Consorcios y la Información Electrònica” 2

TOTAL 2

4.2  PRESSUPOST



Assignat a l’Àrea    per a  monografies :   13.654.000
                                per a publi.periòd. :   20.004.951
                                per a material :     8.482.000

                                        TOTAL :   42.140.951  ptes

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

   BIBLIOTEQUES  Pressupost ordinari
                                *
Pressupost extraord.            TOTAL

         Filosofia               4.672.000           120.000           4.792.000
  Geografia / Història               5.377.000           452.100           5.829.100
             Art               3.355.000           452.100           3.807.100
  Pavelló República                  250.000             75.000              325.000
Romanent del 2000               1.556.146           1.556.146

         TOTAL             13.654.000        1.099.200         16.309.346

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

b) Pressupost per a Publicacions Periòdiques

Cost de les subscripcions per a 2001  :   20.004.951 ptes

c) Pressupost per a material i funcionament

Assignat  :      8.482.000 ptes

Despeses efectuades  :  10.329.370  ptes

Biblioteca      Despeses

Filosofia         1.280.877
Geografia / Història         2.203.276
Art       1.038.696
Pavelló  República       1.322.659
Àrea       4.483.862

TOTAL    10.329.370  pts

4. 3  EQUIPAMENT

- Es va ampliar el disc dur del servidor de l’àrea

- Es van instal.lar dos ordinadors nous a la Biblioteca d’Humanitats i dos més a la Biblioteca
del Pavelló de la República.

- Es van instal.lar tres ordinadors per treballar amb Office per als usuaris de la Biblioteca
d’Humanitats.



- Compra d’un nou programa de reconeixements de caracters per treballar amb l’escàner
d’Informació Bibliogràfica.

- Nou punt de connexió informàtica al despatx d’Informació Bibliogràfica de la Biblioteca
d’Humanitats

- Compra de noves prestatgeries per a la Biblioteca de Filosofia

5.  ACTIVITATS

- Es va contactar amb tots els professors de les facultats de Filosofia, Geografia i d’Història
per donar-los a conèixer els serveis i novetats de la biblioteca a través de la pàgina web. A
més, la cap de l’àrea va fer una visita a tots els degans i caps de departament per entregar-
los el dossier corresponent a les pàgines web. Es va deixar, també, un exemplar del dossier a
la secretaria de cada departament.

- Es va fer la revisió del Conveni amb la Cartoteca pel qual l’Institut passa a la nostra
Universitat una còpia de tota la seva producció impresa.

- El mes d’abril la biblioteca d’Humanitats va ser l’escenari triat per dos joves directors de
cinema per filmar un curt metratge.

- A la Biblioteca del Pavelló de la República es van rebre múltiples visites d’investigadors i
de grups de recerca amb un total de 402 assistents i una desena de visites col.lectives
d’alumnes de diverses escoles i facultats de Catalunya.

- La Biblioteca del Pavelló de la República, a més, va contactar amb entitats que necessitaven
fons documental per a fer exposicions, cursos, programes de televisió, etc. En total, la
Biblioteca ha col.laborat en aquestes activitats amb un total de 409 unitats documentals
prestades i 317 documents reproduï ts. Cal destacar la col.laboració en:

• Exposició “Calders. Els miralls de la ficció” (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona)
• Programa “A l’ombra de la gran guerra” (TV3)
• Curs “Memòria de la Transició a Espanya i a Catalunya III: La reforma de l’exèrcit i de

l’administració local” (CEHI-Pavelló de la República)
• Curs “Conflictes i convergències en el món actual: El procés de pau del Pròxim Orient, 10 anys

després de la Conferència de Madrid” (CEHI-Pavelló de la República)
• Curs “Catalunya segle XX: Fet nacional, oposició al franquisme i democràcia” (CEHI-Pavelló

de la República)
• Programa especial “14 d’abril 2001” (TV3)
• Exposició Commemorativa dels “25 anys d’història de CDC” (Museu d’Història de Catalunya i

Casa de Cultura de Girona)
• Exposició “Cataluña tierra de acogida” (Centro Conde-Duque de Madrid)
• Programa Terra  “La quinta del biberó” (TV3)
• Publicació de la Generalitat de Catalunya “11 de setembre de 1976”
• Exposició “La guerra civil espanyola. Fotògrafs per a la història” (Museu Nacional d’Art de

Catalunya i Hotel de Sully de Paris)
• Exposició “Josep Irla i Bosch” (Museu d’Història de Catalunya i Centre Cultural de Caixa de

Girona)
• Exposició “UDC: venim d’un passat ple de futur (Museu d’Història de Catalunya)
• Mostra “150 anys de ball a Barcelona: locals per a ballar” (El Ball dels Artistes-Escola de

Bailongo)
• Exposició “...i obrirà solcs l’Esquerra Catalana: ERC 1931-2002” (Museu d’Història de

Catalunya)



- Es va fer una revisió del fons antic de la Biblioteca de Geografia i Història i es van enviar a
l’àrea de Reserva tots els documents anteriors al 1820 (un total de 201 obres) .


