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Gottfried Wilhelm LEIBNIZ (1646-1716) fou filòsof, cientific,
diplomàtic i bibliotecari. Les seves aportacions en terrenys
tan dispars com ara el dret, la història, la lògica, la
matemàtica, la mecànica, la mineralogia, la teologia i la
psicologia han fet que fos considerat l'últim gran savi de
la cultura occidental
L'època moderna és la dels especialistes. Aquests compensen la
pèrdua de la saviesa universal obtenint la informació que
necessiten dels grans arxius de coneixements que són les
biblioteques
La

Universitat, bressol dels especialistes, té en la seva
biblioteca l'últim savi. La seva missió és proporcionar
informació
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Totes les universitats espanyoles, comparades amb les europees,
comparteixen la característica comuna de tenir uns serveis
bibliotecaris menys desenvolupats del que requereix una
docència i una investigació de qualitat. Els serveis
bibliotecaris són eines que donen suport a l'ensenyament i
a la recerca i que contribueixen poderosament a la
realització de les finalitats d'una universitat.
La UPC ha mostrat, en diferents actuacions recents, la seva
voluntat ferma de posar-se al dia en el terreny dels serveis
bibliotecaris. La feina interna, important i intensa, que
s'ha fet en els darrers mesos ens permet avui enfocar el
treball dels propers anys des d'una perspectiva integradora
sota la denominació de PROGRAMA LEIBNIZ.
El PROGRAMA LEIBNIZ està concebut per aconseguir una millora
general i profunda dels serveis bibliotecaris de la UPC, per
tal que aquests contribueixin a fer de la Universitat
Politècnica de Catalunya la universitat competitiva, de
qualitat i integrada a Europa que Catalunya necessita. El
progreima es divideix en diferents línies de treball, però
aspira a 1'objectiu global de construir uns serveis
bibliotecaris de qualitat-

Biblioteca

• A . c : t \ j L ^ c r d_c:>r:LS

^

j^&xr

SL

X 9 9 1 / 9 3

Informatitzdció integral de totes les tasques bibliotecàries

Una Universitat moderna requereix una gestió moderna. El programa
VTLS per a les biblioteques de la UPC permet una gestió totalment
informatitzada de totes les tasques bibliotecàries. La primera
funció a implementar ér la de consulta pública dels materials
bibliogràfics
de
les
biblioteques
de
la
Universitat.
Progressivament
s'automatitzaran
la
resta
de
treballs
bibliotecaris entre els quals destaca el de préstec.
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Catàleg col.lectiu únic i consultable

Qualsevol membre de la Universitat ha de poder informar-se de
tots els fons bibliogràfics que hi ha a la UPC. Per això, cal
que hi hagi un catàleg col.lectiu, únic per a tota la
Universitat, i que aquest sigui consultable no només des de les
biblioteques sinó des de qualsevol terminal connectat a la xarxa
UPCNET. La consulta d'aquest catàleg serà fàcil i amigable i
permetrà fer recerques per paraula clau i canviar la llengua de
consulta a voluntat de l'usuari.
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Catàleg col.lectiu de tots els fons bibliogràfics de la UPC

La
UPC
avui
té
automatitzades
unes
30.000
notícies
bibliogràfiques, però el conjunt de llibres, revistes, vídeos,
etc. de la UPC és d'unes 200.000 obres. Algunes d'aquestes estan
catalogades de forma manual i una altra part molt important estan
sense catalogar; caldrà, doncs, fer un pla especial per
incorporar les notícies de totes aquestes obres al catàleg
col·lectiu de la UPC per fer que aquest reculli tota la riquesa
bibliogràfica de la Universitat i doni notícia del lloc on és
cada document. L'esforç d'incorporar aquestes notícies, que
requerirà un finançament especial, es farà retroconvertint les
catalogacions manuals i catalogant de nou les obres no
catalogades.
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Nous espais, noves biblioteques

Un dels dèficits bibliotecaris més grans de la UPC és la manca
d'espai i d'equipaments que facin còmode i agradable l'estudi i
la consulta de documents. El pla de millora dels serveis
bibliotecaris de la UPC abasta tots els llocs on es poden fer
actuacions de millora dels locals destinats a biblioteca. En
aquest horitzó, la biblioteca del campus nord de Barcelona forma
part d'aquest pla, ja que en aquest campus les necessitats són
molt acusades i ja hi ha un espai previst per a la biblioteca i
s'ha aconseguit finançament per a la seva construcció.

Servei de teledocumentació
Cap biblioteca, per més documents que tingui, no pot satisfer pel
seu compte les necessitats d'informació d'una comunitat d'usuaris
com la de la UPC activa i permanentment al dia. Cal donar un
servei bibliotecari que pugui informar dels documents pertinents
per a una investigació per mitjà de la consulta a bases de dades
documentals, nacionals i estrangeres. Alhora, cal organitzar un
servei àgil que permeti obtenir, sigui per còpia sigui per
préstec, els documents que li manquen a la UPC.
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Llibres i revistes al servei de la Universitat

Les necessitats bibliogràfiques d'una Universitat científicotécnica són molt diferents de les d'universitats d'altres
especialitzacions: calen més revistes que llibres, aquests queden
ràpidament obsolets, els preus són més elevats, etc. Les
biblioteques de la UPC han de comptar amb col • leccions
especialitzades, suficients en nombre i permanentment al dia per
tal de donar un bon suport tant a l'estudi com a la investigació.
Tot això significa tenir uns mecanismes de selecció dels
documents que responguin a les necessitats de la Universitat, uns
procediments de compra ràpids, efectius i econòmics i també un
increment dels pressupostos dedicats a la compra de material
bibliogràfic.
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* retrocoi.versió

* catalogació
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* projecte
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campus nord
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