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Presentació

La Biblioteca està immersa en un procés d’evolució que respon als canvis de l’entorn
universitari, tecnològic i cooperatiu que contribueixen a definir el nostre model de servei.
Les actuacions que recull aquesta memòria abracen el període de setembre de 2003 a
desembre del 2004, principalment perquè en aquest temps s’han acomplert definitivament
els principals objectius per assentar el canvi de biblioteca “tradicional” a centre de recursos
per l’aprenentatge.
Iniciada ja la recta final de l’edificació de les dues Biblioteques de Campus, que veurem
acabades el proper curs 2004-2005, s’haurà assolit un dels objectius primordials: poder
oferir unes biblioteques amb els espais suficients, còmodes i perfectament adaptats a la
realitat universitària.
Les noves biblioteques ens permetran centrar i ampliar les actuacions en relació a la
col·laboració amb el nou model docent de la Universitat i en els serveis de suport a la
recerca, ens facilitaran el ple desenvolupament dels Centres de Recursos per
l’Aprenentatge i la Investigació.
L’augment de la col·lecció electrònica i els serveis a distància ha propiciat un canvi de
tendència en l’ús de la Biblioteca, reflectit en les dades i indicadors sobre l’activitat
presencial i d’ús de recursos electrònics: es manté estable el nombre de visites i l’ús de
col·lecció en paper, i augmenten considerablement les visites al web, i l’ús i descàrrega
d’informació electrònica.
Durant aquest exercici, la Biblioteca ha dut a terme diferents actuacions pel que fa als
recursos i serveis orientats a l’aprenentatge, d’entre les quals voldria remarcar dues
accions en suport a la docència i als estudiants:
 La bibliografia recomanada. S’ha agilitat l’accés des del catàleg i s’han revisat

els més de 14.500 documents que es recomanen als programes docents .
Aquesta ha estat una actuació dificultosa pel volum de treball intern que ha
suposat, però també és motiu de satisfacció per l’elevat nivell d’us i acceptació
que ha tingut per part dels estudiants.
 Les guies “Com trobar documents”: S’ha completat la col·lecció d’aquests

tutorials que relacionen les matèries del catàleg amb les principals àrees
temàtiques dels estudis de la UdG.
Pel que fa a la recerca, la gestió col·lectiva de l’adquisició i subscripció de la informació
electrònica que promou el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya ens ha
permès, a nosaltres i a la majoria d’universitats catalanes, accedir a una quantitat de
recursos inabastable a nivell local o particular. D’aquest exercici voldria destacar
especialment la subscripció a l’ISI web of Knowledge.
Per altra banda, s’estan posant les bases perquè la Biblioteca pugui recollir, a mitjà termini,
d’una manera pràctica i efectiva en bases de dades, la producció resultant de les activitats
de la recerca de la nostra Universitat.
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El grau d’acompliment de la planificació establerta, i la necessària adaptació als canvis de
l’entorn, ens porten a tancar, amb aquesta memòria, el pla “De la Biblioteca Virtual al
Centre de Recursos per l’Aprenentatge” i a iniciar, el darrer trimestre de 2004, la redacció
d’un nou pla director de la Biblioteca que reculli les noves necessitats de la Universitat i
consolidi les funcions i serveis de centre de recursos per l’aprenentatge i la investigació
iniciats en aquests darrers anys.

Antònia Boix
Directora de la Biblioteca de la UdG
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1. Suport al procés d’aprenentatge
El canvi dels processos docents potencia el paper de la Biblioteca com a eina bàsica de
l’aprenentatge: l’ús de recursos i serveis d’informació implica necessàriament l’adquisició de
competències informacionals, que es fomenten i trameten des de la biblioteca com a centre
integrador i distribuïdor de recursos d’informació de qualitat, i amb l’existència del programa de
formació d’usuaris
En aquest sentit, s’han mantingut i incorporat serveis amb l’objectiu de fomentar el coneixement
i l’ús de les TIC i dels recursos bàsics de suport a la docència:
1.1.

El programa “La Biblioteca Forma”, dissenyat per ajudar els estudiants i professors en
la recerca d’informació. Aquest programa es basa en l’oferta de cursos presencials i en la
“Formació en línia”, que integra manuals i guies accessibles des del web.
Dades de “La Biblioteca forma”, de l’any 2004:
Barri Vell
Total cursos
Total assistents

Emili Grahit

Montilivi

Turisme

Cartoteca

RefWorks

TOTAL

20

8

31

2

5

2

68

331

353

551

108

86

16

1.445

La col·lecció Formació en línia, any 2004:
(http://biblioteca.udg.es/serveis/guies/)
Ì
Ì

1.2.

Guies generals: 5 títols
Guies especifiques: 28 títols

La bibliografia recomanada S’ha revisat i assegurat l’existència de la bibliografia
recomanada als programes docents i s’ha dissenyat la recuperació al catàleg de la
Biblioteca per estudis i per assignatures.

Accés a la Bibliografia recomanada des del catàleg
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La Bibliografia recomanada per estudis:

Administració i Direcció d'Empreses
Arquitectura Tècnica
Biologia
Ciències Ambientals
Ciències Empresarials
Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n cicle)
Ciències del Treball (2n cicle)
Comunicació cultural
Criminologia
Dret
Economia
Educació social
Enginyeria Industrial
Enginyeria Informàtica (2n cicle)
Enginyeria Tècnica Agrícola. Explotacions Agropecuàries
Enginyeria Tècnica Agrícola. Indústries Agràries i Alimentàries
Enginyeria Tècnica Industrial. Electrònica Industrial
Enginyeria Tècnica Industrial. Mecànica Industrial
Enginyeria Tècnica Industrial. Química Industrial
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filosofia
Geografia
Gestió i administració pública
Graduat Superior en Gestió Turística
Història
Història de l'Art
Infermeria
Mestre en Educació Física
Mestre en Educació Infantil
Mestre en Educació Musical
Mestre en Educació Primària
Mestre en Llengua Estrangera
Pedagogia
Psicologia
Psicopedagogia
Publicitat i Relacions Públiques
Química
Turisme
TOTAL

1

Assignatures
revisades

Documents existents a
la Biblioteca1

48
26
51
47
45
21
34
3
16
72
36
24
41
26
39
69
27
36
58
39
30
24
26
20
18
7
16
19
12
30
19
18
21
23
20
12
23
17
24
56
34
1.227

599
376
884
679
442
241
518
34
176
722
486
270
253
178
421
763
139
205
372
207
157
631
616
327
443
112
124
329
154
513
315
301
318
342
345
197
247
191
220
609
355
14.811

Aquests documents es recuperen directament amb l’enllaç “Bibliografia recomanada” del catàleg
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Bibliografia recomanada a les Unitats de la Biblioteca:
Barri Vell
Estudis treballats

11

Assignatures
Revisades
Documents recomanats
existents a la
biblioteca2

1.3.

Emili Grahit

Montilivi

Turisme

6

22

2

41

198

131

848

50

1.227

3.439

2.134

8.759

479

14.811

“Com trobar documents”: S’ha completat aquesta col·lecció de guies publicades al
catàleg de la Biblioteca, que relacionen els encapçalaments de matèria i les
classificacions de la biblioteca amb els temes i estudis de la UdG.
Consta de 27 títols, i està accessible des del web de la BibliotecaÆCatàleg UdGÆ Com
trobar documents:

Agricultura
Arquitectura, Construcció i Enginyeria Civil
Art
Biologia
Ciències Ambientals
Criminologia
Disseny del Producte
Dret
Economia i Empresa
Educació
Educació Social
Electrònica
Filologia
Filosofia
Física
Geografia
Gestió i Administració Pública
Història
Infermeria
Informàtica
Matemàtiques
Mecànica i Materials
Psicologia
Química
Relacions Públiques
Tecnologia dels Aliments
Turisme

2

TOTAL

Aquests documents es recuperen directament amb l’enllaç “Bibliografia recomanada” del catàleg
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1.4.

La identificació gràfica dels fulls de mapes: S’ha iniciat el disseny d’una aplicació
d’identificació gràfica dels fulls de mapes, a partir de dades extretes del catàleg de la
Biblioteca

Prova de l’aplicació d’identificació gràfica dels fulls de mapes de la Cartoteca.

1.5.

Oferta d’espais: la Unitat Montilivi, la Unitat Barri Vell i la Cartoteca ofereixen espais i
aules al professorat per impartir classes amb els equipaments, materials i recursos
d’informació a l’abast. Aquesta prestació, característica dels centres de recursos per
l’aprenentatge, contribueix al desenvolupament de les habilitats informacionals dels
estudiants, alhora que incrementa l’eficiència dels recursos que es destinen a la
Biblioteca.

1.6.

La participació en La Factoria dóna suport al procés de creació de materials docents:
La primera seu de La Factoria s’ha instal·lat a la Biblioteca del campus Montilivi.
La Factoria ha iniciat la col·laboració, com a prova pilot, amb els estudis de Criminologia, i
la Biblioteca ha aportat una selecció de recursos d’informació digitals als materials creats,
així com el processament de la bibliografia recomanada i l’elaboració de guies.
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1.7.

La Biblioteca al Portal “La meva UdG”: el web de la Biblioteca al portal integra els
recursos d’informació (la bibliografia recomanada, les guies “Com trobar”, els recursos
electrònics per temes, etc.) en el mateix marc en què l’estudiant localitza els materials
docents de les assignatures que cursa.
Ì

S’ha incorporat un enllaç a les fitxes de les assignatures de “La meva UdG”, que
condueix a la bibliografia recomanada de l’assignatura del catàleg de la Biblioteca.

Dades de l’any 2004 d’ús del web de la Biblioteca de “la meva UdG”:
Ì
Ì

24.829 visites al web de la Biblioteca al Portal.
30.998 consultes a la bibliografia recomanada del catàleg des del Portal.
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2. La col·laboració amb la recerca
La Biblioteca continua potenciant la provisió de recursos d’informació al servei de la recerca, i
dedica especial atenció als fons propis susceptibles de ser digitalitzats, per tal d’augmentar-ne
l’accessibilitat i la difusió.
2.1. El repositori de material audiovisual
A partir del material audiovisual de la Càtedra Ferrater Mora –lliçons, debats, ponències,
seminaris...- existent a l’Àrea de producció audiovisual de la Biblioteca, s’ha creat una
base de dades que permet la recuperació i visualització dels vídeos a través del web:
El desembre de 2003 es va realitzar l’estudi de traspàs de vídeos en format analògic a
format digital.
Ì Al llarg de l’any 2004 s’ha implementat el dipòsit: s’ha habilitat un servidor, s’ha
configurat el programa gestor D-Space, de codi obert, s’han definit les metadades de
recuperació, i s’han realitzat i presentat les primeres proves d’aquest nou servei.
Ì

2.2. El projecte TDX (Tesis Doctorals en Xarxa):
http://tdx.cbuc.es/
El setembre de l’any 2001 es va publicar la primera tesi de la UdG al TDX, el servidor de
tesis doctorals a text complet del CBUC (Consorci de Biblioteques de les Universitats
Catalanes).
El novembre del 2003, la Comissió de Doctorat de la UdG ha instaurat el TDX com a mitjà
de publicació institucional de les tesis llegides a la nostra universitat, i per tant, a partir
d’aquest curs, es publiquen totes en aquest dipòsit.
Dades de Tesis de la UdG a TDX:
2001

2002

2003

2004

Nº tesis UdG

12

21

37

97

Tesis processades

12

9

16

60
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2.3. Projectes i recerca UdG
S’han marcat els registres catalogràfics dels treballs i productes de recerca disponibles a
la Biblioteca i s’ha dissenyat l’accés directe des del catàleg, que recupera automàticament
els documents següents:
2004
Projectes de fi de carrera

959

Treball fi de carrera (Turisme)

224

Treballs de màster

58

Practicum de la Facultat de Ciències de l’Educació

576

Projectes de Ciències Ambientals

138

Treballs de recerca de doctorat

276

Tesis doctorals a catàleg

441

2.4. Els fons especials
Ì

Correcció i traducció dels llocs web
S’han tramès al servei de llengües modernes els textos inclosos als web dels fons
especials per a la seva correcció i traducció a l’anglès.
Actualment estan accessibles versions en català, castellà i anglès dels web “Fons
Especials”.

Ì

Bases de dades de dedicatòries
S’han reconvertit d’Acces a SQL Server les bases de dades de dedicatòries dels fons
especials.

Ì

Fons Antecessores
S’ha elaborat i publicat el web del Fons Antecessores, el fons jurídic antic de la
Universitat de Girona, que es pot consultar en la Sala de Reserva de la Biblioteca de
Montilivi. Actualment el fons és d'uns 580 volums i aspira a reunir una biblioteca de
clàssics de la ciència del Dret

Ì

Fons Bertrana
S’ha publicat la base de dades de la correspondència de Prudenci i Aurora Bertrana que
inclou l’accés a reproduccions digitalitzades de les cartes.

Ì

Fons d’Estudis Socials de Pesca Marítima:
S’ha elaborat i publicat el web del fons en col·laboració amb la Càtedra d’Estudis
Marítims, que inclou 4 bases de dades documentals de creació pròpia, i el catàleg del
Centre de documentació del Museu de la Pesca de Palamós, elaborat i hostatjat a la
Biblioteca de la UdG.
Les bases de dades s’han integrat a la col·lecció “Bases de dades catalanes” del CBUC.

Ì

Fons per a la Història de l’educació
S’ha incorporat en el Fons sobre escoltisme.
S’ha catalogat el donatiu Josep Pallach.
S’han publicat els inventaris dels donatius Mestras, Ferrer i Dalmau.
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Ì

Fons Robert Brian Tate
S’ha elaborat l’inventari de l’arxiu (86 carpetes) i una base de dades amb la
correspondència (949 cartes). S’han integrat aquests productes al web del fons.

Ì

Fons Modest Prats
Amb la inauguració de l’ampliació de la Unitat Barri Vell, la major part d’aquest fons s’ha
integrat al fons general de la Biblioteca en accés lliure.

Ì

Fons Verrié
S’ha incrementat amb llibres, a més d’un fons de postals i de pòsters. En col·laboració
amb el Departament de Geografia, Història i Història de l’Art s’ha iniciat l’elaboració d’un
inventari del donatiu.

2.5. Guies d’ús de bases de dades al web:
S’han confeccionat 6 noves guies.
S’han creat les versions per imprimir de les 27 guies de bases de dades.
2.6. El gestor de bibliografies RefWorks
El 31 de desembre de 2004, el gestor de bibliografies RefWorks conté 19.265 referències
bibliogràfiques dels usuaris de la UdG.
Evolució de l’ús de RefWorks:
2002

2003

2004

Usuaris

99

336

239

Sessions

524

1.237

1.454

4.167

5.485

9.613

Referències bibliogràfiques afegides
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3. Organització
La Biblioteca de la UdG es basa en els valors que aporten els professionals: la capacitat de
relació, els seus coneixements i la capacitat de transferir-los són el fonament de la nova
estructura. La qualitat, la motivació i la capacitat de treball en equip són els valors que marquen
la diferència i que permeten assolir amb èxit els objectius marcats, revertint directament en la
satisfacció dels usuaris pel que fa als serveis bibliotecaris.
3.1. Els recursos humans
Ì

La Biblioteca ha participat en la redacció del “Manual de perfils dels llocs de treball del
PAS de la UdG” mitjançant la constitució d’un Grup de Treball que s’ha reunit
periòdicament amb el Cap de l’ l’Àrea de Personal i Organització, líder del projecte.

Ì

S’ha acordat amb la gerència la flexibilitat horària del personal de torn de tarda.

Ì

S’han elaborat el Manual de tasques del personal de les biblioteques del Campus
Montilivi i Barri Vell.

Ì

Els recursos humans de la Biblioteca:
2004

Personal bibliotecari

35

Personal administratiu

29

Becaris

11

Total

75

Equivalència de becaris a temps complet

4,7

Equivalència de personal a temps complet

68,7

Ì

Formació permanent:
S’han organitzat les diferents actuacions en el Programa de formació permanent de la
Biblioteca, que contempla sis àmbits d’habilitats: idiomes, ofimàtica, gestió i
organització, gestió de recursos d’informació i TiC, propietat intel·lectual i jornades i
congressos.
Dades de la formació permanent de 2004:
Nombre de
cursos

Durada
dels cursos
( hores)

Nombre
d’assistents

Total d’ hores
destinades a
formació

Idiomes

11

240

33

700

Ofimàtica

7

90

17

210

Gestió i organització

16

164

45

426

Gestió de recursos d’informació i TiC

17

155

35

296

Propietat intel·lectual

1

8

5

40

Jornades i congressos

4

64

15

220

Total 2004

56

721

150

1.892

Àmbit
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3.2. Eines de planificació
El Pla d’actuacions del curs 2003-2004:
En el marc del pla estratègic “De la biblioteca Virtual al Centre de Recursos per
l’Aprenentatge”, s’ha definit i executat el Pla d’actuacions del curs 2003-2004, amb els
següents resultats:
Actuacions
Nivell
planificades d’assoliment

Àmbit d’actuacions
1. La integració amb la docència/potenciar l’autoaprenentage

19

90 %

2. La integració amb la recerca

30

70 %

3. El web de la Biblioteca

3

75 %

4. Espais i equipaments

12

80 %

5. Difusió

10

75 %

6. Organització i comunicació interna

14

90 %

7. Col·laboracions amb altres institucions

17

100 %

8. Projectes amb altres institucions

13

95 %

Total

118

El grau d’acompliment de les propostes de millora sorgides de l’avaluació, que es van
recollir en l’esmentat pla estratègic, i la planificació estratègica de la UdG 2005-2007, ens
han portat a iniciar la redacció d’un nou pla director de la Biblioteca, que reculli les noves
necessitats de la Universitat i contribueixi a mantenir i incrementar el nivell de satisfacció
dels usuaris amb la Biblioteca. Aquest procés s’ha iniciat, en el marc del Consell Tècnic,
el darrer trimestre de l’any 2004.
3.3. Els processos i la qualitat
S’ha documentat el procés general dels Fons Especials i la Difusió de serveis.
S’ha inventariat exhaustivament la documentació de processos, tant interns com
relacionats amb els usuaris, i s’ha elaborat el catàleg de processos de la Biblioteca.
Ì Les Unitats de la Biblioteca han documentat els seus processos, i han afegit les seves
concrecions als processos generals.
Ì La Biblioteca s’ha presentat a la convocatòria de certificació de qualitat de l’ANECA
(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad).
Ì
Ì

3.4. Eines de comunicació interna
Les reunions del Consell Tècnic i dels diferents Grups de Treball, integrats per membres
de les diferents seccions i unitats de la Biblioteca, i les llistes internes de correu electrònic
asseguren la necessària comunicació transversal.
La Intranet de la Biblioteca s’ha consolidat com a eina de comunicació : la principal
novetat de l’any 2004 és l’edició de les intranets específiques de les biblioteques Barri
Vell, Emili Grahit i Montilivi.
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A 30 de setembre de 2004, la intranet de la Biblioteca conté més de 3.600 documents, i
9 bases de dades que sumen més de 14.700 registres.

Dades d’ús de la intranet de la Biblioteca:
2003
Pàgines visitades de la intranet

2004

184.991

268.275

Personal de la Biblioteca a temps complet (tc)

69

69

Pàgines visitades/personal de la Biblioteca (tc)

3.030

3.888
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4. Espais, equipaments i accés
A 31 de desembre de 2004, la UdG disposa de 4 biblioteques, que sumen 5.608 m2, i
inclouen 9.443 metres lineals de prestatgeria i 965 punts de lectura.
L’any 2004 les biblioteques han obert 5.164 hores repartides en 348 dies.
La mitjana d’obertura diària és de 14,8 hores.
Ì

El 23 d’abril de 2004 es va inaugurar l’ampliació de la Biblioteca del Campus Barri Vell, que
ha incorporat l’espai dels antics dormitoris del Convent de Sant Domènec. L’obra ha suposat
un increment de 507 metres útils, distribuïts en dues plantes.

Ì

El 19 de juliol de 2004 es va posar la primera pedra de la tercera fase d’ampliació de la
Biblioteca del Campus Barri Vell. L’execució d’aquesta fase suposarà un increment de 1500
m2.

Ì

L’estiu de 2004 es va ampliar la Biblioteca d’Emili Grahit amb una sala de 90 m2, per
assumir el trasllat provisional al Campus Centre dels estudis que s’impartien al Seminari.

Ì

El 20 de desembre de 2004 es va col·locar la primera pedra de l’ampliació de la Biblioteca
del Campus de Montilivi. L’execució d’aquesta fase suposarà un increment de 3.500 m2.

Ì

S’han definit i posat en marxa els Plans d’emergència i evacuació de les biblioteques de
Barri Vell i Montilivi.

Els equipaments:
Ì

S’ha implementat la xarxa sense fils les biblioteques de Barri Vell, Emili Grahit i Montilivi.
Aquesta última va servir de prova pilot per a la implementació dels sistema a la nostra
universitat

Ì

S’ha renovat el parc informàtic: a 31 de desembre de 2004 es disposa de 130 pc d’ús públic
i 66 pc de treball intern

Ì

L’any 2004 s’han resolt 640 incidències relatives al manteniment del parc informàtic de la
Biblioteca.
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5. Els fons
5.1. Noves adquisicions:
Monografies:
Ì
Ì

Total de monografies a 31 de desembre de 2004: 284.258
Increment de 2004 : 18.403
de compra: 14.423
d’intercanvi i donatiu: 3.620

S’han incorporat els llibres electrònics de Netlibrary i l’Oxford Reference Online Core
Collection
Publicacions periòdiques:
Ì
Ì

Títols de publicacions periòdiques a 31 de desembre de 2004: 12.361
Increment de 2004: 1.785 títols
Títols de revistes en paper 5.863
Títols de revistes electròniques 6.498

S’han incorporat les revistes electròniques de Blackwell, Springer, ProQuest Medical
Library i ProQuest Research Library-Health module.
El 2004 s’ha convocat un nou concurs públic de subministrament de publicacions
periòdiques estrangeres per la UdG, i s’ha renovat el de publicacions periòdiques
espanyoles.
Bases de dades:
Bases de dades de compra: 140
S’han incorporat Cochrane Library Plus, Medline (ProQuest), Regional Business News i
ISI Web of Knowledge.
Ì Bases de dades produïdes a la UdG: 14
S’han incorporat les bases de dades del Fons d’estudis Socials de Pesca Marítima
Ì Bases de dades d’accés lliure: 71
S’han incorporat les bases de dades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i de l’Idescat
(Institut d’Estadística de Catalunya).
Ì

Mapes:
Ì
Ì

Total de mapes a 31 de desembre de 2004: 21.249
Increment de 2004: 1.042
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5.2. Altres ingressos destacables:
Ì

S’ha integrat el Fons de l’Institut d’Ecologia Aquàtica a la Biblioteca del campus Montilivi.

Ì

S’ha integrat el fons de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach: Els documents
orientats a l’ensenyament primari es processen i conserven a la Unitat Emili Grahit i els
orientats a l’ensenyament secundari i universitari a la Unitat Barri Vell.

Ì

S’ha integrat el Fons de l’ILCC- Secció Francesc Eiximenis a la Biblioteca del Campus
Barri Vell en accés lliure, excepte els llibres antics, els microfilms i la col·lecció sobre
trobadors, que es conserven a la reserva.
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6. El web
(http://biblioteca.udg.es)
El web de la Biblioteca és un projecte viu, subjecte a constants modificacions.
Les millores efectuades al web són el resultat de les propostes del grup de treball específic, i
enguany, han afectat especialment a la Biblioteca Digital, l’apartat que conté la col·lecció de
recursos electrònics d’informació:
Ì

S’ha incorporat un cercador de recursos electrònics.

Ì

S’ha augmentat el nivell d’especificitat de les divisions temàtiques.

Ì

S’ha completat el mòdul de gestió interna de la Biblioteca Digital (MoBiDig) amb els fitxers
d’ajuda i amb nous formularis d’entrada de recursos.

Ì

S’ha implementat un nou mòdul d’anàlisi estadística d’ús de la Biblioteca Digital, que ens
permet conèixer una mica millor l’ús que en fan els usuaris des dels campus de la UdG:
Un 24, 06 % d’accessos als recursos electrònics s’han dut a terme des dels
ordinadors públics de la Biblioteca. El 75,94 % restant s’ha dut a terme des d’altres
ordinadors de la UdG.
El 68,61 % dels accessos a recursos s’han fet des de la classificació per tipus
(llibres electrònics, revistes electròniques, bases de dades, etc.).
El 27, 66 % dels accessos a recursos s’han fet des de la classificació per temes
(Matemàtica, Física, Art, ...).
El 3,73 % restant dels accessos a recursos s’han fet a través del cercador de
recursos, implementat a l’abril de 2004.

Dades d’ús del web:

Pàgines visitades
Suggeriments i peticions de servei tramitats a través del
web (Exclosos els tràmits de préstec interbibliotecari)
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2003

2004

increment

2.235.160

2.803.155

26,7 %

3.284

4.736

44,2 %

7. Difusió
Ì

Totes les unitats participen en les jornades d’acollida que organitzen les diferents facultats i
escoles amb una presentació de la Biblioteca.

Ì

S’ha utilitzat el correu electrònic com a canal de difusió personalitzada de notícies i circulars
de serveis i recursos d’informació.

7.1. Publicacions, comunicacions i presentacions
Ì

S’han publicat 5 fulls de La Biblioteca informa

Ì

Traducció, a càrrec de Jaume Rufí, de Jens Thorhauge. La Biblioteca personal: integrant
la biblioteca en la societat en xarxa. (Traduccions del CBUC; 18).

Ì

Comunicacions:
Palà, Loles; Carreño, Juan; Oliva, Lourdes; Arnau Mònica. “Colaboración de la
Biblioteca en el Portal docente de la UdG” en el marc del III Workshop REBIUN de
Proyectos digitales. (Barcelona, 8-10 d’octubre 2003).
Merino, Àngels. “La Factoria de recursos docentes de la UdG: Oportunidad, alianzas y
estado de la cuestión”, en les II Jornadas REBIUN Los centros de recursos para el
aprendizaje y la investigación, nuevos espacios arquitectónicos para el apoyo a la
innovación docente. Bilbao, mayo del 2004.

7.2. Activitats de dinamització
Ì

Biblioteca del Campus Barri Vell:
Maig 2004: Celebració de l’acte “Leopardi-Comadira diàleg entre poetes: lectures
leopardianes a càrrec de Narcís Comadira i estudiants de l’àrea de Filologia Italiana”.
Novembre 2004: “Lectura de Petrarca”, organitzada per l’àrea de Filologia Italiana.

Ì

Biblioteca del Campus Montilivi:
Març 2004: Informació i venda d’ordinadors portàtils (oferta especial per a membres
de la UdG).
Maig 2004 -- juny 2004: Instal·lació d’un stand del Fòrum de les Cultures.
Maig 2004 -- juny 2004: Instal·lació d’un stand del diari El País.
Maig 2004 – juny 2004: Exposició i venda de llibres a càrrec de la llibreria Díaz de
Santos.
Biblioteca d’Emili Grahit: s’han organitzat sis exposicions entre el setembre de 2003 i el
desembre de 2004. S’han publicat fulls informatius de cada exposició:
Novembre 2003 – abril 2004: Miquel Martí i Pol.
Novembre 2003 – desembre 2004: Salvador Dalí
Desembre 2003 – gener 2004: Nadal
Abril 2004: Sant Jordi
Maig 2004: Plantes i flors
Desembre 2004: Nadal
Ì
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Ì

L’Ajuntament de Girona i la Cartoteca organitzen l’exposició “Procés d'elaboració i d'edició
de la cartografia” del 18 de maig de 2004 fins al 15 de juliol, i del 15 de novembre fins a
abril del 2005 . Paral·lelament, i en el marc de l'oferta de recursos educatius de
l’Ajuntament, s’organitza l’activitat "Coneguem els mapes", adreçada als centres d’ESO de
les comarques gironines, que inclou una visita guiada a l'exposició i una presentació de la
Cartoteca, la documentació cartogràfica que s'hi pot consultar, i les seves aplicacions.

7.3. Impactes en mitjans de comunicació
Televisió
1 reportatge sobre la Biblioteca en exàmens al programa De campus de TV Girona.
La Biblioteca Barri Vell i el Fons Bertrana aViatgers, programa de la sèrie Històries de
Catalunya de TV3
Premsa
-

Adjudiquen l'ampliació de la biblioteca del Barri Vell de la UdG per 1,7 milions. El Punt
(30 gener 2004).
Miquel Duran. Què espera la Universitat de les TIC?. Teraflop, núm. 74 (febrer 2004).
Comença la segona fase de les obres de la biblioteca universitària de Montilivi. Diari
de Girona (11 febrer 2004).
La Biblioteca de la UdG creix amb unes instal·lacions espectaculars i funcionals El
Punt (18 abril 2004).
La Universitat de Girona estrena biblioteca. El Periódico (24 abril 2004).
L'ampliació de la biblioteca de Barri Vell de la UdG entusiasma el públic que assisteix
a la seva inauguració. El Punt (24 abril 2004).
Girona inaugura una exposició que mostra com s'ha fet la cartografia. Diari de Girona
(19 maig 2004).
Exposició a Girona del procés d'elaboració de la cartografia municipal . El Punt (18
maig 2004).
La biblioteca de la UdG aplica els nous horaris. El Punt. (30 juny 2004).
La UdG inicia l'ampliació de la biblioteca del Barri Vell El Periódico (20 juliol 2004).
La biblioteca ampliada de Barri Vell donarà cabuda a prop de 700 estudiants. Diari de
Girona (20 juliol 2004).
La UdG posa la primera pedra d'una biblioteca «que ha de competir amb Internet» El
Punt (20 juliol 2004).
Els guardians del món de paper. El Punt (4 agost 2004).
Quatre grans obres i una inversió de vint milions transformen la UdG El Punt (24 agost
2004).
Les grues s'instal·len a la UdG. El Punt (24 agost 2004).
La UdG organitza un curs d'introducció a la Unió Europea. El Punt (24 agost 2004).
Biblioteca universitaria en Montilivi. Girona : University library in Montilivi. Girona. On
Diseño. Núm. 255. (2004) pàg. 336 – 349.
La UdG commemora demà els 700 anys del naixement de Petrarca amb una lectura
multilingüe del «Canzoniere”. El Punt (23 novembre 2004).
La UdG tindrà una de les biblioteques més modernes d’Europa. Diari de Girona (21
desembre 2004).
Batlle diu que la nova biblioteca de Montilivi serà de les més modernes i espaioses
d’Europa. El Punt (21 desembre 2004).
La biblioteca més moderna i àmplia, a Montilivi. El Punt (21 desembre 2004)

19

Ì

Els Ex-libris:
El processament dels Fons Especials de la Biblioteca contempla el disseny d’un ex-libris,
en cas que el fons no en tingui cap de propi. És així com s’ha anat constituint una col·lecció
de marques que identifiquen cada una de les col·leccions d’aquests fons, que ara s’han
anat ressenyant en la secció “Marques de biblioteca” de la Revista de Girona.

-

Aragó i Masó, Narcís-Jordi. “Fons Masó : Donació Narcís-Jordi Aragó”. Revista de
Girona, núm. 220 (setembre-octubre 2003).
Vilallonga, Mariàngela. “Robert Brian Tate : Ex-libris”. Revista de Girona, núm. 221
(novembre-desembre 2003).
Marquès, Salomó. “Fons per a la Història de l’Educació : Universitat de Girona”. Revista
de Girona, núm. 222 (gener-febrer 2004).
Prats, Modest. “Ex-libris Modesti Prats”. Revista de Girona, núm. 223 (març-abril 2004).
Sánchez-Babot, Felip. “Ex-Libris Felip Sánchez-Babot”. Revista de Girona, núm. 224
(maig-juny 2004).
Puigvert i Solà, Joaquim M. “Jaume Vicens Vives”. Revista de Girona, núm. 225 (juliolagost 2004).
Terricabras Josep-Maria “Llegat Ferrater Mora Revista de Girona, núm. 225 (setembreoctubre 2004).
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8. Projectes cooperatius

8.1. La projecció a la ciutat
El setembre de 2003 es posa en funcionament el programa Projecció a la ciutat , un
conjunt d’actuacions destinades a l’oferta de serveis per a usuaris externs a la comunitat
universitària.
S’han regulat les relacions de la Biblioteca de la UdG amb usuaris de l’entorn ciutadà o
social, mitjançant convenis de col·laboració amb institucions d’interès cultural i social com
col·legis professionals, associacions ciutadanes, etc.
La implantació d’aquesta nova política comporta noves eines de gestió : documentació
exhaustiva a la Intranet, i creació d’una base de dades d’enquestes als usuaris externs a
la comunitat universitària.
Entre el setembre de 2003 i el desembre de 2004 s’han registrat a la Biblioteca 695
usuaris en el marc d’aquest programa.

Tipologies d’usuaris externs:

set-des. 2003

2004

Total

Membres de col·legis professionals amb conveni

10

170

180

UOC

7

42

49

Estudiants d’IES

13

139

152

Professors d’IES

8

52

60

Ex-estudiants

2

19

21

Investigadors

0

5

5

Tutors de pràctiques

1

1

2

Altres usuaris externs

21

205

226

Total

62

633

695

8.2. La cooperació amb el Consorci de Biblioteques de Biblioteques Universitàries de
Catalunya (CBUC)
La Biblioteca de la UdG es membre del CBUC des del 1996, any de la seva creació.
La cooperació amb el CBUC es desenvolupa en el marc de les grans línies del
consorci:
Ì
-

El CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes):
S’està treballant en el canvi de programari de gestió del catàleg, i en el canvi de
format intern d’emmagatzemat de dades catalogràfiques. Per facilitar aquest canvi,
s’han generat, revisat i ordenat llistes amb registres de catalogació erronis. S’han
corregit 9.156 registres bibliogràfics en el CCUC i en el CUdG (Catàleg de la UdG).
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Gestió d’autoritats:
S’han revisat i normalitzat les entrades d’autors que són membres de la UdG, al
CUdG i al CCUC.
Catalogació compartida de recursos electrònics:
La UdG ha aportat la catalogació original al CCUC de 398 títols de revistes
electròniques i 109 llibres electrònics adquirits consorciadament.

-

-

Ì La

Biblioteca Digital de Catalunya:

A més de participar en la selecció i procés tècnic d’adquisicions consorciades , la UdG
ha aportat a la col·lecció “Bases de dades catalanes” els següents títols de producció
pròpia:
Caladors de Pesca Marítima de Catalunya
Docuhist
Pescabib
Vaixells enfonsats al litoral de Catalunya
-

La base de dades de sumaris:
La Biblioteca de la UdG aporta els sumaris de 63 títols de publicacions seriades a la
base de dades.

-

El TDX (Tesis Doctorals en Xarxa):
L’any 2004 s’han introduït 60 tesis de la UdG a text complet al TDX.
Representants de la UdG al CBUC:

Ì

Ì

-

Membres de la UdG al Consell de Govern: Sra. Antònia Boix, Directora de la
Biblioteca i Sr. Miquel Amorós, Gerent de la UdG.

-

Representant de la UdG a la Comissió Executiva: Sr. Miquel Amorós, Gerent de la
UdG.

-

Representant de la UdG a la Comissió Tècnica: Sra. Antònia Boix, Directora de la
Biblioteca

Participació en grups de treball estables del CBUC:
-

Catalogació (Amàlia Soler, Lourdes Oliva, Laura Moré)
GUIVE (Joan Carreño)
LIRE (Lourdes Oliva, Clara Riera, Loles Palà)
Sumaris (Clara Riera)
Préstec interbibliotecari (Montserrat Merino)

-

S’ha participat en el grup de treball DOMS de selecció de programari lliure per a la
gestió de dipòsits institucionals. (Joan Carreño)
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8.3. Projectes cooperatius amb altres institucions
Ì

Biblioteca de Catalunya:
La Directora de la Biblioteca es la representant del Consell Interuniversitari de Catalunya
en la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya.
La Directora de la Biblioteca forma part de la Subcomissió tècnica per l’elaboració dels
requeriments i funcionalitats de la futura Llista d’Autoritats de Catalunya.

Ì

Centre d’Estudis d’Història de les Ciències (CEHIC).
La Biblioteca de Montilivi facilita les dades i l’enllaç al Fons ICHN (Institució Catalana
d'Història Natural).

Ì

Colegio de Jalisco (Mèxic)
S’han inventariat els fons de monografies i publicacions periòdiques

Ì

Fundació ASTRID 21:
La biblioteca aporta una plaça d’integració laboral a Montilivi i una a Serveis Tècnics. La
cap de la Biblioteca del campus Montilivi va intervenir amb una presentació a l’acte de
cloenda del Projecte progrés 2000-2002 de la Fundació.

Ì

Fundació TRESC:
La biblioteca aporta una plaça d’integració laboral a Barri Vell.

Ì

Institució Catalana d’Història Natural. (ICHN)
S’han revisat i actualitzat els intercanvis de les publicacions de l’ICHN, que es gestionen
des de la Biblioteca.

Ì

Institut d’Educació de Barcelona i Museu d’Història de la Ciutat (Ajuntament de
Barcelona).
La Biblioteca del Barri Vell cedeix documentació del fons Jordi Verrié per a l’exposició Un
segle d’Escola a Barcelona. Acció municipal i popular, 1900-1923.

Ì

Institut d’Estudis Gironins:
La Biblioteca de la UdG coordina la instal·lació i la gestió de la biblioteca de l’IEG.
S’han inventariat les monografies i les publicacions periòdiques d’aquesta biblioteca.

Ì

Seminari Diocesà de Girona:
S’ha elaborat un projecte per integrar al catàleg els 70.000 volums de la biblioteca
d’aquesta institució:
Estudi qualitatiu i quantitatiu del fons.
Determinació de processos.
Estudi d’aprofitament de processaments anteriors
Estudi de temps,
Estudi de costos,
Proposta d’execució
Requeriments.

Ì

Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació.
La Biblioteca d’Emili Grahit acull i tutela les pràctiques d’una estudiant d’aquesta facultat.

Ì

S’ha prestat assessorament i s’han atès visites i consultes professionals de la Universitat
de Vic, Universidad de Antofagasta, i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona.
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9. Dades i indicadors
La lectura de les dades i indicadors dels darrers anys sembla confirmar un canvi de
tendència en l’ús dels serveis bibliotecaris: s’estanca o disminueix l’activitat presencial a les
biblioteques, i augmenta considerablement l’ús de serveis i recursos de la biblioteca a través
de la xarxa. Probablement aquesta tendència ve reforçada per la mateixa evolució dels
serveis de biblioteca, de la UdG i d’arreu, que aposten clarament per l’oferta de serveis i
recursos a distància, aprofitant els avantatges de la tecnologia.
Curs 2003-2004:
Estudiants de 1er i 2n cicle

Doctorands

Professors

PAS

479

943

495

10.668

2003

2004

% increment

1.280.134

1.209.345

-5,53

165.570

148.855

-10,10

2.235.160

2.803.155

25,41

63.902

104.679

63,81

166.307

184.228

10,78

6.388

6.769

5,96

Peticions a altres centres

4.065

4.590

12,92

Préstecs a altres centres

2.323

2.179

-6,20

272.973

284.258

4,13

10.692

12.361

15,61

7.880

9.665

22,65

20.207

21.249

5,16

Llibres electrònics

1.023

2.287

123,56

Revistes electròniques (títols)

4.640

6.498

40,04

115

140

21,74

Activitat dels usuaris
Assistència
Préstecs
Consultes al web
Articles de revistes electròniques descarregats
Consultes a bases de dades
Obtenció de documents (tràmits)

Col·lecció
Monografies
Títols de revistes
Revistes en curs de recepció
Fulls de mapes
Biblioteca Digital

Bases de dades (locals i en xarxa)

24

Total usuaris.
Curs 2003-2004

Total investigadors (professors i doctorands).
Curs 2003-2004

12.585

1.422

2000

2001

2002

2003

2004

16,25

17,89

18,46

21,44

22,59

1,48

1,26

1,29

1,54

1,43

2,6

4,24

4,43

5,57

6,80

57,14

60,22

75,82

88,38

86,53

Quants euros hem gastat en revistes per cada investigador?

218,73

228,97

205,21

330,73

324,30

Quin % de pressupost destinem a la compra de monografies?

62,84%

51,72%

57,99%

48,69%

43,25

Quin % de pressupost destinem a la compra de recursos electrònics?

6,82%

11,65%

16,18%

34,29%

29,40%

Quantes vegades ha vingut a la Biblioteca cada usuari?

61,78

70,27

90,23

100,54

96,09

Quants préstecs ha fet cada usuari?

11,57

12,56

11,69

13,00

11,83

9,14

10,29

108,28

175,55

222,74

11,00%

12,05%

11,55%

18,33%

10,24%

0,29

0,31

0,39

0,44

0,45

9,50%

9,36%

13,24%

14,39%

13,47%

Quants volums tenim per cada usuari?
Quants volums NOUS hem adquirit per cada usuari?
Quants títols de revistes rebem per cada investigador?
Quants euros per usuari hem gastat en compra de fons?

Quantes visites al web de la Biblioteca ha fet cada usuari?
Quin percentatge d'estudiants ha assistit a cursos de la Biblioteca?
De quants m2 de biblioteca disposa cada estudiant?
Quin percentatge de punts de lectura estan equipats amb PC?
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