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Benvolguts associats i benvolgudes associades,
Estem satisfets de compartir amb vosaltres i també contents d’informarvos que pel que fa als nostres serveis i en concret el de BABEL’H hem donat
un pas més, qualitativament important.

BABEL’H (base de dades bibliogràfica i d’estudis sobre
l’Hospitalet) ACCESSIBLE DES DE LA WEB DEL CEL’H
internet.. Facilitant alhora una cerca
àgil i amigable.

http://www.cel’h.org

BABEL’H com fins ara, és podrà
consultar al local del CEL’H a través
del servei d’atenció i consulta.
També a les biblioteques de
l’Hospitalet i a l’Arxiu Municipal.
I a Internet, abocats els seus
registres a altres bdd més generals
(SDHLC /UAB i al CCUC).
ACCEDIR DIRECTAMENT A
INTERNET A BABEL’H
Una fita del CEL’H ha estat
possibilitar l’accés a la bibliografia
de l’Hospitalet directament a

Acomplir aquest objectiu ha estat
laboriós. El programa gestor
d’aquesta bdd, així com la seva
conversió al llenguatge d’Internet i
altres qüestions d’allotjament no ens
ho han posat fàcil. Tot i així
finalment...

EL DIA 27 DE GENER, SERÀ UN
BON DIA!
A partir d’aquesta data

el buscador de BABEL’H estarà
actiu a la capçalera de la també

nova web del CEL’H.

BABEL’H LA PRIMERA BASE DE DADES BIBLIOGRÀFICA
LOCAL ACCESSIBLE DES D'UN PORTAL.
Des del CEL’H estem convençuts que
per afavorir l’opinió, el sentit crític,
el coneixement... sobre la nostra
ciutat, és imprescindible oferir eines
i serveis que facilitin informació i
formació.
Cal també utilitzar tots aquells
mitjans a l’abast per incidir en
l’apropament de la informació al
ciutadà i ciutadana. Aquest és, entre
d’altres, hores d’ara el cas d’Internet.

Canal-h

EL PROPER DILLUNS DIA 27 DE
GENER ENTRA AL PORTAL DE LA
CIUTAT!

http://www.canal-h.net

És en aquest sentit que el Portal de la
ciutat és un bon instrument d’apropament a la ciutadania. Així ho vàrem
plantejar a l’Ajuntament -institució
en conveni de col.laboració amb el
CEL’H- amb la finalitat de poder
accedir també a BABEL’H a través del
Canal-h.

Et trobaràs a la primera pàgina el
banner de BABEL'H, la primera base
de dades bibliogràfica local
accessible des d’un Portal de ciutat.
Només et caldrà clicar i accediràs a la
pàgina amb la finestreta per
començar a cercar.

En el proper CEL’H informatiu us en donarem mes explicació i detall d’aquesta
primera informació.

Una abraçada

L’equip de la Junta
CEL’H

