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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Gestió de la col'lecció i de l' espai 

Com sempre, el problema d'espai ha estat l'impediment de part deIs projectes 

d'organització i millora de la coHecció documental de la biblioteca. Un deIs objectius 

prioritaris, l'esporgada, tan necessari com estimulador, no s'ha pogut realitzar correctament 

per manca d'espai. La qüestió de l'espai i del fons bibliognHics és capdal i alguna mesura es 

va poder portar a terme durant el mes de febrer mitjan<;ant la insistencia de la biblioteca 

davant d'operadors, arquitectes i industrials. Així, doncs, l'espai de l'antiga Secció d' Anglo

germimiques es va rehabilitar i, seguint el projecte de l'arquitecte Sr. Josep Ma Botey , 

aprovat pel Pla'Plurianual, es restaura i amplia amb 175.00 m2 aprox. 

Es pren la decisió d'unificar i reubicar el fons de Filologia Grega. Aquest fons dispers 

fins al moment, constava d'uns 10.000 exemplars. Aquesta unificació representava 350 mil de 

prestatgeria, mentre que els metres lineal s que permetia el nou disseny en de 162 mil .. 

Implicava trobar una solució per donar cabuda a tot el material bibliografic. Per aquest motiu, 

es van habilitar els armaris de la Torre del rellotge així com unes prestatgeries que, 

provisionalment, donaven una solució acceptable. Unificat el fons de grec resta de la manera 

següent: 

A) 340 metres lineals de prestatgeries 

B) 36 punts de lectura equipats amb connexions informatiques per a ordinadors portatils 

C) 10 punts de connexió informatica (altell) , els quals per manca de pressupost per a 

aquest concepte economic (material informatic), no estan disponibles. 

ParaHelament, alguns Departaments de la Facultat de Filologia, que traslladaven els 

despatxos a l'edifici d' Aribau, ens portaven llibres i llibres, tesis doctoral s i tesines. El 

sentiment era ambivalent. Es produia allo que sempre havíem esperat: per una banda, 

aconseguíem que llibres dispersos i incontrolats deIs departaments arribessin a la biblioteca, 

lloc on els corresponia, i a més permetria estar al' abast de tots els usuaris, pero, per altra 

banda, la manca d'espai es desbordava i no sabíem on ubicar-los. Així va succeir amb el 

material bibliografic de Filologia Italiana, el fons de Grec i , la quantitat de donacions que 

ens arribaven de totes bandes. 

El fons d'Italii molt aviat va estar integrat, catalogat i d'accés lliure. Seguidament, el 

mateix es va fer amb el material de Grec, donant prioritat a les grans coHeccions. Els 
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exemplars totals incorporats a cataleg durant l'any 2001 han estat 17.381 (catalogació 

retrospectiva i donatius). 

El personal de l' Área ha estat exemplar en la catalogació de llibres. El nombre total de 

registres bibliografics que han incorporat al cataleg de la BUB ha estat de : 6.780. El nombre 

d'exemplars que s'han introdu'it han estat de: 13.289 

Quant a la Biblioteca de Semítiques, fins aleshores oberta al públic amb un horari 

molt redu'it i controlat per dos becaris del propi Departament, va passar a l' Área de Lletres 

amb la responsabilitat del control del material bibliografic, servei de préstec, personal, 

horari d'obertura al públic, etc. Aquest fons constava d'uns 10.000 llibres, la majoria no 

constaven al cathleg informatitzat de la BUB. 

Val a dir que, no tot el material és a la biblioteca, la majoria resta dispers pels 

despatxos del professorat d'aquest Departament. El procés de selecció, catalogació i indexació 

d'aquest fons s'esta realitzant actualment. 

1.2. Relatiu al personal 

Amb motiu del trasllat a Medicina d'una playa de lloc de treball , abans destinada a 

Lletres; la Biblioteca de Llatí, situada en el Pati de Lletres de l'edifici Central, va ser 

gestionada durant l'any 2000 per becaris de coHaboració en la Biblioteca. L'experif:llcia no 

va resultar satisfactoria, motiu pel qual es va prendre, durant l'any 2001, la decisió de cobrir 

aquesta playa i traslladar una bibliotecaria. L' avaluació d'aquesta nova so lució ha estat més 

que satisfactoria. 

No voldria deixar de manifestar que, durant aquest any 2001, en que la biblioteca 

sofreix un procés important de remodelació i de reconversió del fons, etc., l' Área ha perdut 

dues places de llocs de treball· La Rosa Ma Riu , bibliotecaria amb un llarg historial de 

treball a la Secció de Llatí i la Carme Letang , qui treballava en el Servei de préstec i atenció a 

l'usuari. 

1.3. Relatiu a tasques i serveis 

El Curs Academic comenya, pels professionals bibliotecaris, amb la revisió de 

l'actualitzada Guia de l'estudiant 2001, per a procedir a l'adquisició de tot aquell material que 

no consta a la biblioteca. Aquest procés d'adquisició s'ha realitzat al 100%. El nombre 
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d'enregistraments d'exemplars ha estat de 1.942, deIs quals han arribat de compra a la 

biblioteca: 1.675 exemplars. 

Com cada any, una vegada concedit el pressupost ordinari per a Monografies 

(8.000.000,- pta.) , es reuneix la Comissió de la Biblioteca on se'ls informa de 1'estat del 

pressupost anual. Amb la incorporació de partides pressupostaries (Wall Street Institute 

(1.700.000,- pta.) i de la Divisió 1 (400.000,-pta.) es gestiona equitativament per la ratio 

presentada pels representants deIs diferents Departaments, membres de l'esmentada 

Comissió. 

De l'estudi de les mancances de bibliografia obligatoria resultant de la revisió de la 

Guia de 1'estudiant 2001, se'ls informa també, que l'adquisició del material que no constava a 

la coHecció de l' Área era de : 4.020.000,- pta. Material bibliografic seleccionat de manera 

prioritaria per a la seva adquisició. 

a) Material que s'ha traslladat a Cervera: 

- Fons d'Hisparnques: 180 exemplars i també 

- Publicacions periodiques, com veureu expressat més endavant a les dades aportades 

pel Servei de 1 'Hemeroteca. 

b) Material que s 'ha donat de baixa : 

Fons de Lletres (generalista) .......................................... 6.000 exemplars 

Fons de Romarnques ...................................................... 137exemplars 

Fons d'Hispaniques ........................................................ 30 exemplars 

Durant aquest any, a banda del que s'exposara més endavant en els apartats deIs 

diferents Serveis, s'ha posat molt d'interes en la informació i assessorament al professorat de 

la Facultat, sobre la creació deIs dossiers electronics. Treball que la biblioteca desenvolupa 

des de fa temps i considerat un recurs electronic que una biblioteca actualitzada ha d' oferir. 

El professorat tenia la informació oportuna a l'hora de treballar en aquesta direcció; 

com a qui dirigir-se, etc. i el personal bibliotecari ha estat en tot moment a la seva disposició. 

Aquesta tasca i d'altres han facilitat la interrelació desitjada entre el personal docent i el 

personal de la biblioteca. 
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1.4. Relatiu a l'Hemeroteca 

Pel que fa a la política de pressupostos, i concretament al pressupost consolidat en 

subscripcions de publicacions periódiques, la decisió que es va prendre va ser la de donar de 

baixa tots aquells títols duplicats, mantenint amb prioritat les subscripcions de les revistes en 

versió electronica' Per aquest motiu, s'han donat de baixa 5 títols' La base de dades REX 

s 'ha nodrit amb 91 títols incorporats al cataIeg· 

La informació que proporcionen els sumaris electronics en la cerca especialitzada, ha 

fet que hagi augmentat considerablement la petició d'artic1es de manera gratuIta pel 

professorat. 

1.5. Exposicions 

Com cada any, la vitrina ha estat utilitzada per exposicions itinerants, homenatges, 

etc., en ocasions previament concertades, com s'especifica més detalladament en l'apartat del 

servei de monografies . 

1.6. Tasques pendents 

L' Área de Lletres ha complert el 90% els objectius marcats dins el Pla Estrategic de la 

UB. Totes les accions proposades s'han realitzat, expressades amb els indicadors oportuns. La 

tasca que no s'ha pogut realitzar en el seu acompliment desitjat ha estat l'esporgada de 

monografies (dipósit d' Aribau- Edifici Josep Carner). 

Ha estat a finals d'any que, gracies a negociacions de la Direcció de la BUB amb la 

nova Gerencia de la UB, la Biblioteca s'ha vist compensada, pel que fa a l' espai, amb 

l'addició deIs antics despatxos d'Italia , Hebreu i Biblioteca d'Hebreu, motiu pel qual el 

personal que fins ara estava condensat i abarrotat a la sala de manuscrits, ha pogut gaudir de 

nous espais, que els permeten treballar de manera més digna. 

2. FONS ACTUAL 

a) Monografies (exemplars a cataleg) -------------------------------------------------- 178.854 

b) Monografies (pendents d'incorporació al cataleg abans de l'esporgada) ------- 102.700 

c) Monografies (pendents d'incorporació al cataleg després de l'esporgada) ----- 67.700 

d) Donatius 2001 (incorporats al cataleg) ----------------------------------------------- 2.500 

e) Publicacions periódiques (lliure accés) ---------------------------------------------- 1.681 
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f) Publicacions periodiques (vives) ------------------------------------------------------ 906 

g) Tesis Doctorals (registrades 2001) -------------------------------------------------.;.'"- 256 

h) Tesis de Llicenciatures (registrades 2001)------------------------------------------- 810 

i) Separates---------------------------------------------------------------------------------- 660 

j) Microformes (Tesis doctorals ialtres)------------------------------------------------ 4.097 

k) Multimedia (unitats) -------------------=------------------------------------------------ 62 

1) Enregistrament vídeo ------------------------------------------------------------------- 96 

m) Enregistrament sonor ------------------------------------------------------------------- 199 

n) Partitures---------------------------------------------------------------------------------- 25 

o) Cartografia---------.... ---------------------------------------------------------------------- 39 

p) Premsa diaria----------------------------------------------------------------------------- 3 

,q) Recursos on-line (O.R.) ---------------------------------------------------------------- 25 

r) CD-ROM (unitats) ---------------------------------"1------------------------------------ 169 
/ 

s) Altres recursos electronics : 

Pub. Periodiques i índex en CD ---------------------------------------------- 13 

- Pub. Periodiques electroniques----------------------------------------------- 172 

- Disquets------------------.:.------------------------------------------~---'--------- 59 

- ERL i Metaframe (Títols) ----------------------------------------------------- 32 

- CD (musicals )------------------------------------------------------------------- 10 

3. RECURSOS HUMANS 

3.1. Personal dell'Area 2001 

UNITAT DE DIRECCIÓ 

CAP DE L' ÁREA 

AJUDANT DE BffiLIOTECA 

LluYsa Villa i Riera 

COORDINADORA DE L' ÁREA 

AJUDANT DE BffiLIOTECA 

Rosa Selma Garcia 

TÉCNIC ESPECIALISTA. Grup 111 

Antonio Callen Fuentes. Supervisor informatic 
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TÉCNIC ESPECIALISTA. Grup 111 

Rosa Maria Jimenez Salvador 

INFORMACIÓ BIBLIOGRÁFICA 

AJUDANTS DE BIBLIOTECA 

Josep Turiel Diez (Responsable) 

Imma Marín Queral 

Angeles Gaya Mallol 

Esther Acereda Jimenez 

TÉCNIC ESPECIALISTA. Grup Ílh 

Gabriel Tomás López 

MONOGRAFIES, PRÉSTEC I DIPOSITS 

AJUpANTS DE BIBLIOTECA . 
. 

Manel Coines Pérez (Responsable) 

TÉCNICS ESPECIALISTES. Grup 111 

Isabel Guerrero Arteta. 

Jose Antonio Hueto Bujanda. 

Pedro Alvarez Jou. 

AUXILIARS LABORALS. Grup IV 

Elena Muñoz Núñez. 

Sergi Moreno Basols. 

M8 Dolores Jimenez Martin . 

~ Rosa Martínez González. 

Manuel Hortal Mielgo. 

Ferran Alonso Núñez. 

AJUDANTS DE BIBLIOTECA 

Carme Cabo Nadal. Responsable 

~ Llulsa Barbal Rodoreda 

REVISTES 

PROCÉS TECNIC (Catalogació i reconversió) 

AJUDANTS DE BIBLIOTECA 

Emma Dominguez Elias 

Teresa Palacin Feixa 

" /' 
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Marta Fornaguera Morato 

Gemma Comellas Novell 

AUXILIAR LABORAL. Grup V 

Ascensión Medina Gallardo. 

NETEJA 

4. CURSOS DE FORMACIÓ DEL P AS 2001 
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• Llenguatge HTML (avan~at): del 15 al 26 de gener de 2001 de 9 a 11 hores. -7 

Irnmaculada Marín Queral. 

• Llenguatge HTML(basic): del 15 al 26 de gener de 2001 de 12 a 14 hores. -7 Teresa 

Palacín Feixa. 

• ~ Internet i correu electronic: del 21 al 31 de maig de 2001 de 16 a 18 hores. -7 Llu'isa 

Villa Riera. 

• Bibliotecari tematic: del 28 al 31 de maig de 2001 de 8 a 10,30 hores. -7 Ma. Ángels 

Gaya Bartoll, Llu'isa Villa Riera. 

• InteHigencia emocional: dia 30 de maig de 2001 de 16 a 18 hores. -7 Fernando Alonso 

Nuñez, M.Carme Cabo Nadal. 

• Formació per a formadors bibliotecaris: dies 1, 8 i 22 de juny de 2001 de 8,30 a 13,30 

hores. -7 Josep Turiel Diez .. 

• Confecció de pagines web: Dreamweaver: del 5 al 20 de juny de 2001 de 12,30 a 14,30 

hores -7 Marta Fornaguera Morató. 

• Bibliotecari tematic: del 12 al 14 de juny de 2001 de 8 a 11 hores. -7 Ma. Llu'isa Barbal 

Rodoreda, Gemma Comellas Novell, Immaculada Marín Queral. 

• Internet i Correu electronic: del 18 al 27 de juny de 2001 de 8 a 10 hores. -7 Rosa María 

Jiménez Salvador. 

• Aplicacions del tractament digital del text: del 18 al 29 de juny de 2001 de 11 a 13 

hores. -7 Esther Acereda Jiménez, Irnmaculada Marín Queral. 

• Tractament de textos: word 97.1: del 12 al 28 de setembre de 2001 de 8 a 10 hores. -7 

Gemma Comellas Novell. 

• Ofimatica Basica: Windows 95/98/NT i Office 97: del 17 de setembre al 31 d'octubre de 

2001 de 16 a 19 hores. -7 Elena Muñoz Cotoré 
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• Que és aixo de la Globalització: 20 de setembre de 2001 de 16 a 18 hores. -7 Fernando 

Alonso Nuiíez. 

• Biblioteca Electronica: De 1'1 al 8 d'octubre de 2001 de 14 a 16 hores. -7 Emma 

Domínguez Elías, Rosa María Jiménez. 

• Angles elemental 111: del 16 d'octubre de 2001 al 14 de febrer de 2002, dimarts de 15,30 

a 17,30 i dijous de 8 a 10 hores. -7 Elena Muiíoz Cotoré. 

• -Angles intermedi 1: del 16 d'octubre de 2001 al 21 de mary de 2001, dimarts i dijous de 

16 a 18 hores. -7 Teresa Palacín Feixa. 

• Iniciació a la programació Web: formularis .• : del 3 al 20 de desembre de 2001, de 16 a 

18 hores. -7 Josep M. Turiel Díez. 

5. SERVEIS DE L' ÁREA 

5.1. Servei de Monografies 

5.1.1. Obres a la Biblioteca 

Durant l'any 2.001 les obres planificades a la Biblioteca han continuat el seu curs, amb 

el lliurament d'una nova sala, amb el mobiliari renovat. Les dimensions de la nova sala, així 

com la capacitat de les prestatgeries que s 'hi han coHocat, han limitat les possibilitats 

d'expansió de la Biblioteca. Tanmateix, s'ha aconseguit reubicar la secció de Filologia Gre

ga, fins aleshores pendent de col'locació definitiva, i que estava als barracons provisional s on 

actualment esta la secció de Romaniques. 

Com s'ha dit, la nova sala no esta capacitada per aplegar tota la secció de grec (val a 

dir que només se n'hi ha pogut allotjar un cinquanta per cent), així que cal confiar en que les 

obres continui'n i es pugui recuperar més espai. 

En un altre sentit, en traslladar-se els despatxos del professorat del Lectorat de 

Filologia Italiana i de la Secció d'Hebreu i Arameu del Departament de Filologia Semítica, la 

Biblioteca ha recuperat, en el sentit del pla de les obres, aquests espais, que formen una 

continultat amb la resta de la Biblioteca, per la qual cosa, la Secció d'Hebreu i Arameu ha 

quedat físicament integrada. 
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El treball de reconversió s'ha concretat en quatre fronts: 

1) Reconversió de tota la Secció de Grec (iniciada l'any anterior), 

2) Catalogació de donatius, 

3) Reconversió de "notícies 60", 

4) lnici de la reconversió de la secció de LIatí 

A finals d'any, les xifres de volums introdults per l'equip al caül1eg automatitzat han estat: 

6.780 Registres bibliografics (RB) nous introdui'ts al cataleg (deIs quals, 1.300 

"notícies 60" reconvertides) 

13.289 Exemplars nous introdui'ts al cataleg, deIs quals: 

a) 2.500 procedents de donatius, 

b) 10.114 procedents de reconversió. 

5.1.2.4. Esporgada 

, Durant el 2.001 s'ha continuat amb la tasca d'esporgar el fons generalista procedent de 

l'etapa anterior, tot i que resta pendent el procés de trasllat deIs fons esporgats: 

S'ha revisat un total de 6.000 volums, deIs quals s'han preparat uns 800 volums per 

ofertar a les altres arees de la BUB, i se n'han reubicat uns 950 a la mateixa Área de LIetres. 

5.1.2.5. Exposicions 

Durant l'any 2.000 s'han utilitzat les vitrines de la Biblioteca per a la realització de 

diverses mostres bibliografiques: 

1. Diada de les Lletres Gallegues, 

2. Exposició bibliografica del donatiu rebut del DAAL (Deutscher Akademis-

cher Austauschdienst Lektorenhandapparat), 

3. Homenatge al Dr. Jesús Tusón, 

4. Homenatge al Dr. Alexis Eudald Sola, 

5. Exposició de Fons de Grec procedents de la donació del Dr. Cirac· 

5.1.2. Altres moviments de Sala 

ALTES 

Per donatiu: ······························2.500 vols. 

Per compra: ............................ ··1.675 vols. 

Per Diposit Legal: ·····················460 vols. 
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Hemeroteca ens referim a les revistes propiament de filo logia , es troben al 4art pis del 

diposit en ordre alfabetic de títols i de lliure accés. Hi ha unes 1.676 coHeccions , de les quals 

906 són títols vius, que provenen de: 

a) Subscripcions, ......................................................... 619 

b) Intercanvis, ....................... . -....................................... 209 

Amb l' Anuari de Filologia .......................... 139 

Amb Aurea Saecula ...................................... 70 

c) Donatius .................................................................. 66 (27 del Ministerio de Cultura). 

d) Diposit Legal ............................................................ 12 

Els espais: 

Aquest pis del diposit esta totalment ocupat, aixo fa impossible el creixement natural 

de les coHeccions, per tant , es van treien coHeccions de poc us i es posen de moment al 

tercer pis del diposit junt amb les coHeccions antigues. Aquest any se n'han traslladat 43 

títols. 

5.2.2. Reserva 

Un deIs objectius proposat per aquest any era endre<;ar i posar signatures noves a totes 

les revistes antigues provenint de filologia , biblioteca general i de les galeries de la sala, que 

despres de les obres havien quedat sense espai. Ens referim a les revistes que es troben al 

tercer pis del diposit i no són de lliure accés. 

Es va decidir posar un núm. correlatiu per cada col'lecció precedits per les lletres RR. 

(Revistes Reserva). Un inconvenient que es va trobar es la diferencia de mides de les revistes 

antigues . Agrupant les de gran format per adequar la prestatgeria i es va posar una altra 

seqüencia de núm. per aquestes revistes, precedides per RR -o (Revistes de Reserva de Gran 

format). 

El total de títols que s 'ha revisat i posat signatura nova són : 508. 

a) RR-419 

b) RR-089 

5.2.3. Revistes de la CoHecció Universitaria 

Aquesta coHecció recull totes les publicacions periodiques que genera la Universitat 

de Barcelona, ja sigui en l'llmbit administratiu com academic. Esta ubicada al tercer pis del 

diposit . Cada títol té un núm. correlatiu precedit per: Urev . Actualment hi ha 234 títols. 
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5.2.4. Revistes de la Biblioteca General 

Les revistes de la B.G. que no es varen enviar a altres facultats són al diposit d' Aribau. 

Aixo fa que alguna col'lecció molt sol, licitada hagi hagut de ser traslladada al diposit per 

facilitar la consulta. Actualment hi ha a Aribau-Edifici Josep Carner: 306 títols. 

5.2.5. Inventaris 

Degut a la dispersió de revistes, coHocades en diferents espais de la biblioteca, i al no 

poder fer la cerca per signatures de revistes en el cataIeg, s 'han anat confeccionant amb 

ACCES o manuals diversos inventaris de les revistes, segons espais o coHeccions per tal de 

poder fer revisions exhaustives i poder dur un control rigorós. 

5.2.6. Catalogació 

Aquest any s 'han enviat per catalogar 62 noves revistes, procedents de donatius i 

intercanvis. Alguna d'aquestes revistes forma part de la CoHecció Universitaria, o bé s'han 

catalogat de nou. 

5.2.6. Sumaris 

La base de dades de sumaris esta alimentada per SWETS, membres del consorci, i 

alguns els introduYm des de la nostra secció. 

Títols introdults des de lletres: ....................................... 184 

Total de sumaris introdults: ............................................ 639 

Subscriptors: ................................................................... 193 

Consultes des del setembre de 1999: .............................. 1475 

Sumaris IntroduYts des de Lletres durant 2001: ............... 193 

Per tal de difondre els sumaris de les revistes, i soHicitat per alguns professors es va 

penjar al la Web la llista de totes les revistes de l'area que tenien sumari. 

5.2.7. Fotocopies gratui'tes 

Número de comandes tramitades ................................... 279 

Derivades ........................................................................ 9 

Denegades ...................................................................... 39 
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5.2.8. Revistes Electroniques 

A finals de 2.001 es tenia a REX 172 títols, aixo fa que durant aquest any s'han 

incorporat 91 revistes electroniques des de l' Área de Lletres. 

5.2.9. Duplicats 

Amb els exemplars duplicats que arriben a la Biblioteca, es gestiona des de la secció 

una base de dades que es distribueix via Internet, durant els mesos de juliol a octubre. Aquesta 

llista es notifica per e-mail a totes les biblioteques amb que es manté intercanvi de duplicats. 

S 'han enviat duplicats soHicitats als següents centres: 

2 biblioteques de la Universitat de Barcelona 

12 universitats espanyoles, amb un total de 13 centres (diferents facultats o 

escoles universitaries dintre d'una mateixa universitat) 

1 Fundació 

a) El número d'exemplars de publicacions periodiques enviat és d'aproximadament uns 

330. Les revistes que hem aconseguit per llistes de duplicats d'altres centres són 67 

exemplars de publicacions periodiques pertanyents a 21 títols de revistes diferents, que 

han passat a completar els nostres fons. 

5.2.10. Intercanvi 

Per tal d'ampliar el número de revistes que la Biblioteca rep d'intercanvi amb l' Anuari 

de Filologia, hem proposat establir nous intercanvis a 7 centres (universitats espanyoles i 

Institucions). D'aquesta manera hem aconseguit 5 nous títols de revistes que anem rebent 

periodicament a partir del 2001. 

5.2.11. Enquadernacions 

S'han enquadernat uns 49 vols' de l'hemeroteca, i el taller de restauració de la Univer

sitat ha enquadernat i adequat amb caixes la revista catalana d'Ací i d'Al/a' 

5.2.12. Estadística d'ús 

Portar un control rigorós de les revistes que es consulten es dificil. Les dades que es 

donen són estimatives i només es conten les revistes de lliure accés, S 'han contat els títols i 

fascic1es que els bibliotecaris han guardat despres d'ésser consultats i només s'ha fet durant 

dos meso s l'any, El mary i el novembre. 
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a) Titols consultats (al mes de mar(() ............. 252 ........... Fascic1es ..... 1.711 

b) Títols consultats (al mes de novembre) ...... 344 ............ Fascic1es ...... 1.493 

5.2.13. Baixes de subscripcions 

S 'han donat de baixa les següents subscripcions en paper al disposar de les versions 

electróniques : 

Journal ofPhonetics 

Journal of Automated Reasoning 

Scientometrics 

Russian linguistics 

- N aturallanguage and linguistic theory 

5.2.14. Revistes a Cervera 

Pendents de quan es va buidar el cinque pis, es van enviar a Cervera 29 caixes amb 10 

col'leccions de revistes, amb les signatures canviades. 

5.3. Servei d 'Informació Bibliogra{ica 

Personal 

A) BIBLIOTECARIS: 

MATÍ: 

Imma Marín ....................................... de 8 a 14,30 h. 

Ángels Gaya ....................................... de 8 a 14,30 h. 

Josep Turie!. ....................................... de 8,30 a 15 h. 

Esther Acereda .......................... divendres de 11 a 13,30. 

TARDA: 

Esther Acereda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............ de 14 a 20,30 h. 

Josep Turiel.. ............................ dimecres de 15,30 a 16 h. 

Imma Marín .............................. dimecres de 15 a 17,30 h. 

Ángels Gaya ................................ dilluns de 15 a 17,30 h. 

B) AUXILIARS DE BIBLIOTECA 

TARDA: 

Gabriel Tomás ................................. de 14,30 a 21,30 h. 

C) BECARIS 
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Han estat assignats dos becaris (un per tom) durant aquest periode (de 9 a 12 h i 6 a 19 h., 

de dilluns a divendres. 

Propostes d'adquisicions 

A partir del pressupost extraordinari que s'atorga al SIB en el periode 2000-2001, durant 

aquest darrer any s'ha continuat completant la coHeccions de títols proposats al primer 

projecte (incIosa LES PROPOSTES incorporades a la base de dades d'adquisicions d'obres de 

referencia del sm, que "surten tant de les propostes deIs usuaris, com, molt especialment, de 

les consideracions i valoracions que del fons de consulta fa el propi personal bibliotecari" 

(Memoria 2000). 

DeIs productes que els servei va proposar al CCUC (Project Muse i PCI) només aquest 

segon ha estat finalment adquirit. El primer, que té un grandíssim interes per a la nostra 

especialitat i completaria magníficament la nostra Hemeroteca i la d'Humanitats en general, 

va ésser arraconat amb tota seguretat per tractar-se d'un producte massa especialitzat 

Han estat 489 títols (veure annex. 2 pel que fa a les propostes de compra del servei), una 

part deIs quals (67) es van aconseguir per donatiu i un quants més per desiderata (38). S'hi 

incIouen, pero, aquesta vegada els 67 títols de gran obres annexionades a la secció de 

referencia i provinents de Departaments. El pressupost inicial superava lleugerament el milió i 

mig de pessetes (semblant a l'any anterior). 

A la Base de Dades de Noves Adquisicions (FE5, propostes 2000-2001) resten pendent 

d'adquirir 345 títols proposat pel personal del sm o via desiderata). Molts títols esgotats s'han 

aconseguit via PIISOD, fotocopiats, enquademats i catalogats, per tal de completar buits en el 

fons específic de referencia (en total 63, incIosa la bibliografia academica extreta deis dossier 

electronics). S'ha procurat mantenir equitativament el repartiment de títols entre les diverses 

especialitats de la facultat (grafic, annex 2), tenint molt en compte els buits de la coHecció 

(especialment entre les dites filologies menors) i l'actualització de les coHeccions envellides. 

Tanmateix, s'ha procurat "ajudar" en la revisió de la bibliografia academica que s'ofereix 

en els dossier de l'assignatura (el sm ha estat enllayant la bibliografia citada pels professor i 

és el responsable directe del servei des de 1'1 de setembre del 2000. Vegeu informe sobre dos-

sier electronics, annex. núm. 3. Igualment trobareu informació sobre desiderates i pro postes 

d'adquisició realitzades pel SIB a l'annex núm. 1). 

La manca d'espai ens ha obligat a continuar l'esporgada de la secció (veure Revisió de 

pautes de la co¡.[ecció de referencia, Memoria de l'any 2000, annex núm. 2, actualitzades 
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aquest any i consultables a l'annex núm. 7). AIgunes obres de consulta basica, com ara els 

grans catalegs de biblioteques, s'han hagut de reubicar al diposit de la biblioteca. 

5.3.1. Formació d'usuaris 

Hem continuat amb la pauta de "redisseny del cursos de formació" comenyada l'any 2000. 

El sm ha ampliat tant l'oferta de places, accessibilitat, continguts i hores deIs seus cursos, 

ofertant-Ios a tots nivells (alumnes de qualsevol cicle, professorat, doctorat, post-graus, 

assistencia directa a classe, formació en altres llengües, potenciació de les visites guiades i 

seleccionades, etc. Hi trobareu més informació i dades de formació a l'annex núm. 2 d'aquesta 

memoria del sm. 
Malauradament el curs d'extensió universitaria soHicitat aquest any no s'ha pogut 

realitzat. Les possibles raons s'argumenten a l'annex núm. 7. S'ha continuat amb la fórmula de 

"cursos a la carta" proposada l'any 1999, incloent-hi cursos en llengües estrangeres per a 

ERASMUS i alumnes nord-americans (vegeu taula a l'annex de formació). 

S'han redactat (com a manual de procediments) la guia "Idees per millorar l'accés als 

nostres recursos des de la web", que, si més no, des de la perspectiva de la formació d'usuaris, 

es considera un bon punt de partida. Igualment s'elaboraren indicadors concrets per a la 

formació que han incorporat una enquesta de satisfacció en línía (vegeu annex de formació). 

S'inclou en l'annex de formació alguns exemples de models concrets, tant pel que fa a la 

formació general com per a la formació més especialitzada. 

Visites concertades per a grups amb necessitats concretes. 

Assistencia a seminaris i congressos com a ponents. 

5.3.2. Dossiers electronics 

Des que el passat any la responsabilitat deIs dossiers va recaure directament en el SIB 

(concretament, en la seva responsable directe, Esther Acereda) s'han empres moltes coHabo

racions amb els Departaments i activitats de promoció i divulgació del recurso Per a més 

informació consulteu l'annex núm. 3 d'aquesta memoria). 

5.3.3. Tesis i tesines 

Revisió de la base de dades de tesis i tesines comenyada l'any anterior, amb la 

incorporació d'una simple classificació per recuperar el contingut. La revisió, de fet, s'ha 

convertit actualment en una UNIFICACIÓ de totes les diferents coHeccions absolutament 
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disseminades per seccions i departaments de l'edifici (inc1os el propi Deganat). Actualment 

(tal i com es pot comprovar a l'informe inc10s a l'annex número 4 d'aquesta memoria). 

5.3.4. lnstruments i eines per a Z 'estudi (documents de trehaZ/) 

- S'ha continuat amb la revisió de les guies d'ajuda a la recerca (CD-ROMs, espe

cialment). 

- Actualització de la Bibliografia de bibliografies en línia a partir deIs recursos per 

especialitats existents a l'Area (que es va batejar amb el nom de Guies de Recerca 

i ofereix a l'alumne i a l'investigador una visió amplia del ventall de possibilitat 

bibliografiques que pot localitzar a la BUB- Area de Lletres (sense diferenciar 

suports) i li ofereix també la possibilitat d'autoformar-se amb el disseny d'una 

serie d'exercicis per a cadascunes de les guies de les diferents especialitats. Aquest 

recurs, amb la nova versió de la web de la BUB esta pendent de redissenyar i 

reubicar, car considerem que tal i com s'ha demostrat es una magnífica eina de 

treball per l'investigador especialitzat, en la mida que ofereix un bon punt de 

partida bibliografic guiat, cosa que es constata en les estadístiques de consulta de 

la web de l'area [vegeu taula i grafic a l'annex 8 d'aquesta memoria]. 

- Dos companys del sm (Imma Marin i Gabriel Tomas) han coHaborat activament 

en el disseny de dos deIs apartats basics de la nova web de la BUB: Recursos 

tematics i recursos generals. 

- ACTUALITZACIÓ del directori d'institucions elaborat pel servei a l'Intranet de 

l'Area. 

5.3.5. lncidencies OCE 

El sm és l'encarregat directe de tenir cura del servei de fotocopies de l'Area de Lletres, 

així com de comunicar les incidencies a la Cap d'Area. Hi trobareu tota la informació a 

l'annex núm. 5. 

5.3.6. Pli SOD 

A l'annex núm. 5, trobareu les dades sobre el SOB de l'Area (no inc10ses les dades 

obtingudes del servei centralitzat). També podeu la llista de usuaris que han soHicitat 

documenta del CBUC en préstec. 
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Manteniment de la base de dades interna pel control deIs usuaris del SOD del CBUC que 

s'emporten el material en préstec (usuaris + préstec). Control del préstec de CUCC (base de 

dades interna de préstec. Vegeu annex 5 d'aquesta memoria). 

5.3.7. Fons d'Hebreu i Arameu 

El sm ha coHaborat amb la revisió, esporgada i manteniment de la nova coHecció 

d'Hebreu i Arameu recentment incorporada al fons de la biblioteca. S'han penjat i/o actualitzat 

4758 exemplars i revisada la totalitat del cataleg manuaL S'han incorporat, així mateix, la 

totalitat del fons especialitzat que inicialment es trobava al 5e pis del diposit amb el nou fons 

especialitzat. LA totalitat de la coHecció (aproximadament uns 11 000 volums es troba de 

lliure accés i en període de revisió deIs títols que es troben desapareguts). Aquesta tasca 

incorporava la revisió i reelaboració del sistema de c1assificació propi de la especialitat (vegeu 

esquema general a rannex 6). 

5.3.8. Co[-[ecció de Referencia 

La majoria de títols proposats en el disseny de la Secció de Referencia el curs anterior 

(veure Memoria sm 2000) han estat adquirits, excepte una serie de títols proposats direc

tament als departaments implicats (¡ndex Islamicus on CD-ROM, Linguistic Abstracb L 'Année 

Philologique, Bibliographie de l'Humanisme et de la Renaissance, etc.) que, malgrat i que es 

va comentar que s'havien aconseguit els diners (per a dos deIs títols) a hores d'ara no s'ha fet 

cap ingrés. 

5.3.9. Manteniment del cataJeg 

Es revisa de nou (penjant exemplars) del cataIeg manual, per aquelles entrades d'autors 

i obres de referencia concretes (210 exemplars). El mateix s'ha fet amb la nova coHecció 

d'Hebreu i Arameu (Semítiques; vegeu annex de coHaboracions), unificant les grans obres de 

referencia amb la resta de la coHecció (una vegada catalogades) amb al proposit d'actualitzar 

els títols pendents. 

5.3.10. Web de l'Area 

Manteniment de la Intranet de rÁrea (hi trobareu més informació a l'annex núm. 10 de 

la Memoria del sm de l'any 2000). http://www.bib.ub.es/persbubllletres/ 

Revisió i manteniment del FFPI Per a més dades sobre el manteniment i nivell de 

consultes deIs recursos de la web de rÁrea consulteu rannex núm. 8 d'aquesta memoria. Val a 
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dir que a partir del mes de desembre i amb el redisseny de la web, FFPI com a tal, ha 

desaparegut i en part l'ample selecció de recursos pre-seleccionats han quedat fora de la web. 

Queda, com a treball pendent, donar cabuda als recursos de qualitat que, momentama

ment, no s'han inc10s en la la versió de la nova web (pel que fa als recursos tematics). Altres 

pagines mantingudes per Lletres (com a hereva de l'antiga Secció General i de Referencia), 

com ara Motors de Cerca i Referencia General, han quedat absorbides pel nou disseny de la 

web. 

Hi trobareu totes les dades referents a la web de l'Area a l'annex núm. 8. 

5.4. Pare informatie de l'Area 

mpressores 

2001 67 

Com es mostra en la taula, el parc informatic ha augmentat només en un ordinador 

d'ús interno L'altell de la n~va sala de Grec, esta prevista de 10 punts informatics d'ús públic, 

els quals no disposen de l' equip informatic des de la seva inauguració. La situació del parc 

informatic, en la seva totalitat, pateix d'una situació deplorable. 

El motiu de l'anuHaeió del pressupost de la 'BUB assignat per aquest concepte, ha 

peIjudicat a tothom, tant a la comunitat universitaria com al propi personal de la biblioteca. 

Des de l'any 2001 s'esta a l'espera del contracte de "renting" que, per part de la UB amb el 

proveIdor del material informatic, en el seu dia varen acordar. 



6. PRESSUPOST 

6.1. Despeses general s i per conceptes 

DESPESES 

PRESSUPOST 2001 

MONOGRAFIES TOTAL 

a) Pressupost ordinari .................. 8.000.000, 10.100.000,-

b) Pressupost extra ...................... 1.700.000,- + 400.000,-

PUBLICACIONS PERIODIQUES TOTAL 

BASES DE DADES 16.066.078,-

CONCEPTES V ARIS TOTAL 

5.388.803, 

TOTAL DESPESES .............................................................................................................................................. 31.554.881,-

Ii:~, -~,'.\' -~ ~~"-- ,-, ""-._~"-
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6.2. Taula d'evolució del pressupost 

Evolució del pressupost Área de Lletres 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Llibres *2.000.000 * 4.000.000 *2.000.000 * 1.000.000 *1.700.000 *1.700.000 

172.500 *400.000 

712.500 

Preso ordinari 4.520.000 5.239.000 5.239.000 8.183.949 4.986.000 8.000.000 7.473.328 8.000.000 

Revistes i Gen. 

CD-ROMS 4.706.857 4.776.383 5.421.571 16.832.294 15.254.828 14.572.602 16.066.078 16.066.078 

Filol.9.179.19 

Material 8.442.554 8.017.891 4.312.557 4.622.480 

9.500.000 9.726.871 6.308.542 6.221.481 

Enquadernació 557.446 1.766.611 848.958 753.812 959.289 766.323 

556.169 

TOTAL 18.726.857 21.015.383 33.624.271 35.592.072 29.303.182 31.235.252 30.511.252 31.554.881 , 
Any2001 

• 1.700.000,- pta. extra 

• 400.000,- pta. extra Divisió 1 

-, 
L ,~ < <,.4,;"",t;" ~~\tt >"'é~ AA '-'pió"ti :1 M ~b .. 



Annex 1. Estadística de Catalogació 

AKbA Uh LLhT.K..h:S PKUCh:S ThCNIC MUNUliKAt<lh:S 

2001 Registres bibliografics Registres d'exemplars 

gener 4óó ~U1 

tebrer 743 LUlO 

mar9 737 948 

abril ó4~ 1.UÓ/ 

malg /43 1.1.~:> 

Juny /4'/ 1.431 

JulIOl 3:>~ n.~ 

agost 41.4 ÓU~ 

setembre 477 ~LL 

octubre ó4~ l.~'/~ 

novembre 5U~ 1.ó48 

desembre 278 955 

6.780 13.289 



Annex 2 Gestió de la Col·lecció 

ESTUDI DE GESTIÓ DE MONOGRAFIES 2001 

ÁREA D' ADQUISICIONS (compra) (Intranet del personal S. Adquisicions. Exemplars rebuts per ubicació) 

0700 GEN FEB MARC; ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEM OCT NOV DESEM TOTAL 

53 35 98 148 302 236 144 133 61 185 143 137 1.675 
-

ÁREA DE LLETRES CATALOGACIÓ (Intranet del personal Procés Tecnic) 

0700 GEN FEB MARC; ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEM OCT NOV DESEM TOTAL 

reg. 

bibliog. 466 743 737 649 743 747 358 424 477 649 509 278 6.780 

Reg. 

Exemp. 807 1.010 948 1.067 1.285 1.431 729 609 822 1.978 1.648 955 13.289 

* catalogació del personal de l' Area de Lletres 

(pIGA) SOL· LICITUD COMANDES 

0700 GEN FEB MARC; ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEM OCT NOV DESEM TOTAL 

16 90 296 280 306 137 150 --- 251 193 194 29 1.942 

* enregistrament soHicituds 

/ 

la" _d?,,~t.~!''''-..;' " ... : .,:,. t!t $;'.....J ~~,~, ................... 'é_o.........--~_~ 
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Annex 3 Dossiers electronics 

INTERVEN CIÓ A LES JORNADES SOBRE "INNOV ACIÓ DOCENT ALS 

ENSENYAMENTS D'HUMANITATS". 

La Divisió 1 va o.rganitzar les Jo.mades so.bre "Inno.vació do.cent i No.ves Tecno.lo.gies 

als Ensenyaments d'Humanitats", que es van celebrar els dies 5 i 6 de juny de 2001, a l'Aula 

Magna de l'Edifici Historic. La Presidenta de la Vicepresidenta de la Divisió en aquell 

mo.ment, era Merce Viladrich, la qual és professo.ra del Departament d'Árab i ens va demanar 

la participació en aquestes jo.mades per presentar un deIs projectes de biblio.teca, so.ta el títo.l 

de: "EIs dossiers electronics com a eina de suport a la docencia presencial". 

La co.nferencia es va o.brir amb el següent text que adjunto.: 

DOSSIERS ELECTRONICS: Estat de la qüestió. 

Els dossiers electrimics es un deIs recursos, que va aparéixer co.m a resultat deIs 

esfo.ryo.s de la biblio.teca per tal d'o.ferir a la co.munitat universiUrria la po.ssibilitat de tenir to.t 

una série de serveis i de recurso.s accessibles de fo.rma remo.ta i que, fa no. gaire temps, no.més 

es po.dien co.nsultar "in situ" a la biblio.teca. Alguns d'aquests recurso.s són: la co.nsulta de 

caUlleg, els sumaris electronics, les revistes electroniques, el servei de fo.to.copies gratultes, la 

co.nsulta de bases de dades, etc. 

Precisament és des d'aquesta perspectiva, que po.dem parlar d'una no.va imatge de la 

biblio.teca, que té co.m a missió do.nar a co.néixer i po.tenciar l'ús del seu fo.ns mitjanyant to.t 

aquest co.njunt de recurso.s. Per una altra banda, el fet que l'usuari pugui accedir a to.t aquest 

ventall de po.ssibilitats de fo.rma remo.ta supo.sa un estalvi de temps i facilita l'accés a la 

info.rmació. 

Per tant, quan parlem de Biblioteca Digital/Biblioteca electronica, estem parlant 

d'aquesta no.va imatge de la biblio.teca, que es presenta co.m un po.rtal o.n to.ts els recurso.s es 

tro.ben o.rganitzats. 

Els do.ssiers e1ectronics po.den semblar la versió electronica de la guia de l'estudiant 

pero aquesta semblanya és fictícia, ja que la versió electronica de la guia existeix de fo.rma 

paral.lela des de fa temps i s'accedeix a ella des de l'enllay d'ESTUDIANTS. La intenció de 

la biblio.teca és crear un espai de comunicació entre el professorat i els estudiants i do.nar 

supo.rt a l'educació presencial universitaria. 

ERES és el pro.grama que gestio.na to.t el co.njunt de do.ssiers. Per accedir al recurs ho. 

po.deu fer des de la plana principal de la biblio.teca o. des de la plana de qualsevo.l de les 

seccio.ns que co.nfo.rmen la biblio.teca (LLETRESIHUMANITATS). 
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Després d'aquesta introducció es va passar una presentació (Vegeu annex 1) sobre el 

funcionament del recurso EIs aspectes tractats a la presentació varen ser: 

1. Presentació del recurs: plana principal deIs dossiers. 

2. Tutorial del recurso 

3. Accés al recurs: estudiants, professors. Codis d'identificacio i d'editor. Sol.1icitud de codi 

d'editor, funcions de l'editor. Connexió remota al recurso Identificació deIs professors i 

deIs estudiants. Problemes de reconeixement deIs identificadors deIs usuaris, actualització 

deIs camets, etc. 

4. Funcions del recurs autoritzades als estudiants i als editors deIs dossiers. Seguretat de la 

informació continguda als dossiers: contrasenyes, accés restringit, etc. 

5. La funció deIs editors de biblioteca: manteniment, suport al professorat, enllay de les 

bibliografies, revisió deIs dossiers, creació de dossiers, informació personalitzada, etc. 

6. Modificacions i actualitzacions de la informació que apareix als dossiers. Canvi de dades 

generals, actualització de fitxers, pujar fitxers al servidor, esborrar fitxers, publicar 

documents al dossier, crear enllayos, crear carpetes, crear subdirectoris, etc. 

7. Tipologia de materials que es poden afegir a un dossier. 

8. Digitalització de documents. 

Bé, finalitzada la presentació es van fer algunes propostes: 

1. La biblioteca va proposar incloure a cada dossiers de tots els ensenyaments de Lletres, 

dos enllayos a dos recursos el.1aborats per la biblioteca: 

a) Fent filologia per Internet (es tracta de la recopilació de tot una série de recursos 

trets d'intemet organitzats per cadascun deIs ensenyaments que s'imparteixen en 

aquest Campus, és a dir, totes les filologies més els ensenyaments de segon cicle 

(Teoria de la Literatura i Lingüística) i dintre de cada especialitat es troben organitzats 

sota diferents conceptes: recursos generals, bases de dades, cercadors, pagines d'autor, 

diccionaris, etc. Per a totes les especialitats s'ha seguit el mateix esquema 

d'organització. Llavors cada dossier podra tenir la recopilació de recursos intemet de 

la seva especialitat. 

b) Guies de recerca: també es un producte realitzat per la biblioteca i es tracta de la 

recopilació de tot el material de referencia que conté la biblioteca de cada especialitat 

(seguint la mateixa pauta que el cas anterior: diccionaris, biografies, bibliografies, 

frases fetes, gramatiques, antologies, enciclopedies, etc.). De cada especialitat hi ha 
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una part general, una part de llengua i una part de literatura. Totes les obres citades 

estan enllayades al cata.leg i s'inclou una petita explicació de l'abast de l'obra. El 

professorat va esta d'acord amb la inc1usió d'aquests enllayos al dossier. Es una feina 

que ha estat realitzada des de la biblioteca. 

2. També es va proposar la possibilitat de fer cursos d'orientació sobre el funcionament deIs 

dossiers per als professors. El professorat va esta d'acord i em van dir que ja es posarien 

en contacte amb mi per preparar les sessions. 

L'acte va finalitzar amb precs i preguntes per part deIs assistents. 

Alguns deIs temes que es van tractar van ser: 

En general el professorat esta content amb el recurs (sobretot els que el fan servir i li 

han trobat una utilitat), pero troben que l'alumnat, encara que no sempre, és una mica rebec a 

l'utilització de noves tecnologies; no es tracta només per la por a les noves tecnologies, sino 

que en algUns casos és perque no tenen connexió a intemet des de casa, i els mitjans que tenen 

a la biblioteca o a l'aula d'infonnatica de la Facultat són insuficients. També van comentar que 

pensaven que no hi ha tota la comunicació que hauria d'haver entre biblioteca i el professorat i 

que a vegades estem ambdos treballant en una mateixa cosa, pero de fonna separada (aquest 

comentari el va fer un professor d'Humanitats). 

En conjunt, la sessió crec que va ser molt positiva i el professorat es va sensibilitzar 

amb el recurs i, en general, amb la necessitat de participar i col.laborar amb nosaltres. També 

ens van fel.licitar per el gran canvi que ha donat la bibloteca en els últims anys. 

SESSIÓ INFORMATIVA AL DEPARTAMENT DE GREC 

Un conjunt de professors del departament de grec va so1.1icitar una sessió infonnativa sobre 

els dossiers. La sessió es va portar a tenne al mateix departament al mes de juny de 2001. 

EIs temes que es van tractar: 

1. Funcionament general deIs dossiers. 

2. EIs editors deIs dossiers. Petició del codi d'editor. 

3. EIs materials que es poden inc10ure al dossier i l'organització de la infonnació per tal de 

seguir la mateixa pauta a tots els dossiers del departamento 

4. Actualitzacions de dades i fitxers de alguns dossiers a petició deIs professors 

responsables. 

5. Digitalització de documents: problematica amb documents que contenen grafies gregues. 
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A partir d'aquesta reunió els professors es van encarregar de demanar codi d'usuari (els 

que no el tenien) i de pasar-me les modificacins que volien fer en els dossiers ja existents. 

També es va sol.1icitar la creació de noves assignatures i s'han creat els dossiers de les 

mateixes. En la majoria deIs casos, han estat els professors els que han fet les modificacions 

pertinents. 

També m'han passat alguns documents per a digitalitzar. 

MATERIAL PREPARAT PEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA: 

INSTRUMENTS I EINES PER A L'ESTUDI. LA BIBLIOTECA DE LA UB. 

Un professor del departament de Filologia Catalana em va comentar que estaven 

preparant una guia general d'informació sobre les eines i els instruments de treball que ofereix 

la biblioteca entre altres informacións. Es tracta d'un material dirigit als alumnes de primer 

curs i pretén esser un punt de referencia i d'iniciació en l'estudi i la investigació. El professor, 

Albert Soler, va portar un esborrany del que havien fet i jo em vaig limitar a fer les 

correccions oportunes i a afegir el que em va semblar més basic per tenir un primer contacte 

amb la bibloteca. De fet, és una exposició del que apareix a la plana principal de la secció de 

Lletres. 

COMISSIÓ DE BIBLIOTECA DEDICADA EXCLUSIV AMENT A PARLAR SOBRE 

ELS DOSSIERS ELECTRONICS PER MARCAR LES LÍNIES DE TREBALL A 

SEGUIR. 

La Cap d'Área va tenir una reunió amb la Comissió de Biblioteca com es fa sempre al 

comen¡yament del Curso Entre altres temes es va informar a la comissió sobre les propostes 

que s'havien fet a les jomedes celebrades al mes de juny i també es va proposar la possibilitat 

de fer una reunió amb la Comissió dedicada exc1usivament als dossiers, ja que aquest any ha 

hagut canvi de Pla d'Estudis a la Facultat i s'ha de decidir que fem amb els dossiers 

d'assignatures que ja no hi seran i s'han de crear els dossiers de les noves assignatures. 

Doncs bé, aquesta reunió es va celebrar el 30 de novembre de 2001 (per veure la 

convocatoria vegeu annex 3) i l'ordre del dia va ser: 

1. Pla d'estudis. Eliminació i creació de dossiers . . 
2. Editors deIs dossierselectronics. 

3. Bibliografia inc10sa als dossiers. 

4. Digitalització de documents. 

5. Precs i preguntes. 
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Passem al desenvolupament deIs punts, tal i com es van tracta a la Comissió: 

1. PLA NOU: CREACIÓ 1 ELIMINACIÓ DE DOSSIERS. 

a) Dossiers existents: 

S'han revisat la mayoria deIs ensenyaments existents (falta hispimiques). DeIs dossiers 

existents s'han enlla~at a catlUeg les bibliografies que no estaven en1la~ades. 

S'han completat en1la~os (bibliografia que en el seu moment no la teniem i que després 

s'ha adquirit). En el cas de la bibliografia que no tenim i no s'ha adquirit s'han fet els en1la~os 

al CCDC. D'aquesta manera els usuaris poden disposar del material mitjant~ant el Servei 

d'Obtenció de Documents (SOD) mentre es decideix la compra del material que no tenim. En 

el cas de les biblioteques del Consorci aquest servei és graturt. 

S'han canviat els en1la~os de la bibliografia de la plana de la notícia bibliografica a la 

plana d'exemplars. D'aquesta manera els usuaris veuen directament la ubicació deIs 

documents i els exemplars disponibles. 

Cal revisar si la informació que apareix als dossiers és correcte i fer els canvis oportuns: 

fitxers, professors, completar dades, etc. 

S'ha de decidir que fem amb els dossiers de les assignatures no reflectides al nou Pla 

d'Estudis; hi ha la possibilitat de conservar el material si voleu encara que no aparegui al 

servidor, és a dir, es pot fer un fitxer * .zip del dossier, que el podeu carregar al vostre 

ordinador o gravar-ho en cd-rom. Si no és així, m'heu de passar la relació de dossiers que 

s'han d'esborrar, o bé, passar-me la llista d'equivalencies per sol.licitar els canvis de títols de 

les assignatures. 

Les equivalencies heu de decidir si voleu que segueixi la informació de les guies de 

l'estudiant, o bé, em passeu vosaltres les relacions. Ho dic perque en el cas de Filologia 

Catalana, m'ho van passar tot els i després vam veure que a la guia hi havia errades (algunes 

assignatures no apareixien). 

b) Dossiers nous: 

Assignatures noves de Pla Nou. 

Assignatures que mai han tingut un dossier. 

En ambdos casos heu de decidir si voleu que es crein els dossiers i també, si voleu que es 

faci a partir de la informació de la guia o a partir de la informació que vosaltres facilitareu (la 

podeu portar en disquet o enviar-la per correu electronic). 
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c) Creació i modificació de dossiers: 

Necessiteu tenir codi d'usuari per tal de poder fer modificacions o actualitzacions deIs 

vostres dossiers. 

Fases: 

Demanar codi d'editor: ho podeu fer des de la plana principal deIs dossiers, 

fent un dic sobre l'enunciat "encara no tinc codi d'usuari". En un dia o dos 

rebreu el vostre codi per correu electronic. 

Demanar la creació de les assignatures noves: penseu que primer s'ha de 

donar d'alta les assignatures i després pasem a la creació del dossier. 

Creació deis dossiers: Una vegada hem rebut la notificació de la donada d'alta 

de les assignatures demanades, heu de crear els respectius dossiers. Per fer-ho 

heu de fer un dic sobre l'opció "crear dossier nou" i seguiu les indicacions. 

Penjar el material necessari a cada dossier. 

EDITORS DEL S DOSSIERS ELECTRONICS 

a) Són editors: 

El personal de biblioteca. 

EIs professors responsables de les assignatures. 

b) Funció de l'editor: 

a. Personal: Assessorament, enllay de la bibliografia, manteniment, modificació 

i creació deIs dossiers. 

b. Professorat: Creació, modificació i manteniment deIs dossiers. 

SENSE CODI D'USIARI NO ES POT MODIFICAR NI CREAR DOSSIERS. 

BIBLIOGRAFIA INCLOSA ALS DOSSIERS 

a) Organització de la bibliografia segons la seva importancia: 

Bibliografia basica: no més de 20 referencies. 

Bibliografia complementaria: organitzada per temes, etc. 

b) Cites bibliografiques: es recomana seguir algunes de les pautes que us comentaré a 

continuació, per tal de facilitar la identificació de les referencies: 

c) Seguir una normativa de citació: a la nostra web teniu diferents normatives amb 

exemples de citació segons tipologia de documents, etc. Podeu seguir la que us agradi 

més, pero seria bo que la fessiu servir per totes les bibliografies que confeccioneu, ja que 
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en s trobem amb tota una casuística de citació que l'únic que fa és dificultar la 

identificació de les referencies. 

d) Ordenar les referencies alfabéticament per autor (eOGNOM, Nom) i en majúscula. Així 

és molt més elar. 

e) Aplicar el model per a totes les assignatures. 

f) Documents citats que no tenim al nostre fons: 

Llibres: Primer es consulta al professor responsable de l'assignatura si creu que s'ha de 

comprar el material que no tenim. Si autoritza la compra i n'hi ha diners per comprar, 

s'encarrega la compra. Mentre es compra es fa l'en1lay al eeue (si troben el llibre) i així 

l'usuari el pot demanar en préstec inter bibliotecari (SOD). 

Articles de revista, capítols de llibre, triptlcs, separates, etc·: primer ens posem en 

contacte amb el professor de l'assignatura i li demanem el document; si no el té, mirem de 

localitzar-Io a la BUB (sol.1icitem copia a altres seccions, mitjantyant el servei de fotocopies 

gratuItes). En última opció, si fos necessari, el demanem per SOD (a carrec de la biblioteca). 

Finalment es digitalitza i s'enllaya a la bibliografia. D'aquesta manera l'estudiant disposa de 

l'artiele sencer. Aixo sIesta fent només amb el material que no tenim a la nostra biblioteca. 

Es recomana que faciliteu el material d'aquest tipus que citeu a la bibliografia i que no es 

troba a la biblioteca. Hauriem de marcar'un ritme treball, ja que el procés de digitalització és 

lent i dóna molta feina. 

Heu d'avisar als alumnes que trobaran enllayat a la bibliografia el document sencer. 

DIGITALITZACIÓ I MATERIAL S QUE ES PODEN COL.LOCAR EN UN DOSSIER 

a) Projecte de biblioteca: 

Incloure a tots els dossiers els enllayos especialitzats deIs recursos de biblioteca "Fent 

filologia per intemet" i "Guies de recerca". En el cas de les guies de recerca hem fet l'enllay a 

la plana general, ja que si no s'haurien d'ineloure molts enllayos, ates que hi ha cuatre seccions 

de cada especialitat: selecció, llengua, literatura i exercicis. Aquesta feina ja esta feta. 

Digitalitzar i enllayar a la bibliografia el material que no tenim a la biblioteca (per que fa a 

artieles de revista). És necessari que el professorat revisi les bibliografies i tregui totes 

aquelles referencies que són dificil s de trobar. Pel que fa als artieles de revista que sí tenim de 

moment no es digitalitzen, al no ser que sigui el professor que ho demani per evitar el 

deteriorament de la revista o desaparició del número en qüestió. Per un altra banda, el 
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professorat també pensa que no cal posar-ho tot a l'abast de l'estudiant, ja que si es fa així 

l'estudiant no utilitza la biblioteca. 

b) Materials que es poden incloure en un dossier: 

~ Fitxers de text 

~ Exercicis en línia 

~ Enllayos 

~ Imatges, seqüencies d'imatges 

~ Presentacions 

~ Pel.lícules, etc. 

EIs dossiers estan provistos del servei de forum (que el podeu activar si voleu) que us pot 

servir com un mitja més de comunicació amb l'estudiant. Les informacións que solen 

aparéixer als dossiers són: informació general de l'assignatura, avaluació, programa, 

bibliografia, enllayos d'interés, carpetes de materials, exercicis en línía, etc. 

c) Aspectes a comentar sobre la digitalització: 

Qualitat de l'original: s'han d'evitar les fotocopies, si es pot, és millor fer-ho de l'original 

i si han de ser fotocopies, que siguin de la millor qualitat. Si la qualitat és bona aixo permet 

digitalitzar a resolució més baixa, la qual cosa implica que els fitxers resultants seran més 

petits. 

Mida deis fitxers: La mida deIs fitxers influeix en la rapidesa de carrega deIs fitxers del 

servidor a un ordinado~ personal o a un disquet. A més a més, si els fitxers són molt grans, els 

usuaris no se'ls podran gravar en un disquet i aixo s'ha de tenír en compte perque hi ha 

estudiants que no tenen connexió a intemet des de casa. Si es tracta de documents molt llargs, 

us recomano que els partiu o que intenteu baixar la resolució i que digitalitzeu en blanc i 

negreo El color o l'escala de grisos ocupa molt més espai. 

Selecció deis materials que ha de ser digitalitzats: com ja hem comentat abans, de 

moment comenyarem per digitalitzar el que no tenim i tot allo que pugui ser de gran utilitat 

pels estudiants. EIs materials els podeu digitalitzar vosaltres o me'ls passeu i ho faré jo. Poden 

anar enllayats a la bibliografia o podeu incloure una carpeta amb material s diversos de treball. 

L'organització de la informació depén de vosaltres. 
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d) Accés als dossiers: 

Us recordo que els estudiants poden entrar als dossiers des de fora de la Universitat, el 

que passa és que s'han d'identificar (vegeu la part inferior esquerra de la plana principal deIs 

dossiers). Per fer-ho han d'inc1oure el n° del carnet d'estudiant (codi de barres) i el DNI sense 

punts ni lletra. Si el sistema no els reconegues, han de passar pel taulell de préstec per tal de 

donar-los d'alta a la bases de dades de préstec. 

Bé, aixo es el que es va parlar a la reunió i estic esperant propostes. 

VALORACIÓ DEL S RESULTATS RESPECTE A LES PROPOSTES FETES AL 

CURS 2000. 

Crec que el fet de haver organitzat i participat en diferents projectes ha estat molt 

positiu ja que crec que s'ha milIorat la comunicació entre el professorat i la biblioteca (pel que 

fa referencia a aquest servei). Crec que el tant per cent de professors que utilitzen el recurs 

actualment ha augmentat. De fet durant aquest nou curs 2001/2002 esta previst realitzar més 

sessions informatives amb departaments: hi ha una pendent amb el departament de LIatí i un 

altra amb el Departament d'ltalia. A més aquest últim departament em va demanar fer una 

sessió per als estudiants durant aquest segon quadrimestre. 

Del projecte de revisió i manteniment continuat deIs dossiers, proposat el curs passat s'han 

assolit els següents punts: 

1. S'han revisat els enllayos de totes les bibliografies de tots els ensenyaments (falta 

hisparuques) per tal de comprovar que són correctes. 

2. S'han completat aquells enllayos que no estaven fets perque el document s'estava adquirint 

i que ara j a tenim. 

3. De les bibliografies revisades s'han llistat les referencies que no tenim i s'ha passat la 

informació als professors responsables de les assignatures. 

4. S'han digitalitzat documents inc1osos a la bibliografia i d'altres sol.licitats pel professorat. 

En tot aquest procés haig d'agrair la col.1aboració de Rosa Mari, Irnma Marin, LIuisa 

Barbal i a la Cap de Romaruques. 

Pel que fa a les propostes de milIora que es van plantejar el curs passat, haig de dir que 

hem acosenguit un 90% del previst: 
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1. Hem confeccionat un espai web on l'usuari pot troba infonnació sobre la diferent 

casuística que hi ha respecte a les nonnes de citacio bibliognHica, amb exemples i tot 

tipus d'explicacions. 

2. El professorat ha millorat els temps d'entrega de material per adjuntar als dossiers, encara 

que hi ha departaments que els hi costa més. 

3. Encara no hem aconseguit del tot el fet de tenir un representant per departament que 

centralitzi tot el material de dossiers del seu departament i faci de portaveu amb la 

biblioteca. De moment només el té el departament de filo logia catalana, on el secretari de 

departament és l'encarregat d'aixo . 
• 

4. EIs professors participen més en la modificació i actualització deIs dossiers a partir de les 

sessions infonnatives i de l'assessorament de biblioteca. Si no ho poden fer em porten el 

material ben organitzat en disquet o me'l envien per correu. 

5. EIs estudiants consulten molt més els dossiers i en el cas d'alguns ensenyaments, la seva 

participació a l'opció de fOrum és un element d'avaluació de l'assignatura i ,alhora, un 

element de comunicació entre professorat i alumnat. 

6. S'han intentat corregir els problemes de configuració i de manca de programes 

(visualitzadors) que eren necessaris per la correcta consulta deIs dossiers des de la 

biblioteca. El gran problema és que no tenim suficients maquines per donar un bon servei 

i alguns deIs equips sónja obsolets. 

PROPOSTA DE MILLORA PER L'ANY 2002 

1. Revisar l'ensenyament de Filologia Hisparuca 

2. Manteniment continuat deIs dossiers. 

3. Digitalització deIs documents necessaris. 

4. En1la9 de noves bibliografies. 

5. Corregir els enlla90s del "Fent Filologia per intemet" i de les Guies de recerca" ja que el 

Web de la biblioteca ha canviat i aquest recursos ja no existeixen com a tals. 

6. Fer més sessions infonnatives. 
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