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1. Presentació

Em pertoca, com cada any, presentar-vos en aquest pròleg els fets que hem considerat més 
rellevants de tots els que s’han produït a la Biblioteca durant el 2008.

Voldria transmetre a la comunitat universitària en primer terme, i també  a les persones i institucions 
que fan servir la Biblioteca de la UdG com una eina de recerca i documentació, que totes les 
accions estan  orientades a millorar l’atenció a l’usuari, espero que amb prou encert.

El primer fet destacable: hem posat al dia les eines (diferents programes informàtics i el maquinari 
corresponent) que han de millorar la consulta i gestió de les bases de dades i dels recursos 
electrònics de la Biblioteca Digital, i donar més prestacions en la consulta del catàleg . Aquesta 
acció s’ha dut a terme de manera conjunta amb les biblioteques de les universitats públiques 
catalanes del Consorci (CBUC)

Al primer moment, acostumats com estàvem als programes anteriors, hem hagut de fer un 
esforç d’adaptació... Però és cert és que aquest equipament permet treure un rendiment molt 
més gran dels recursos d’informació que oferim,  tant pel que fa a  les consultes com a la gestió 
personalitzada que cada usuari es pot habilitar.

Vull deixar constància també de la consolidació dels serveis del Centre de Recursos: l’ús de les 
aules (1.265 reserves al Barri Vell, 350 a Montilivi i 56 a Emili Grahit); del programa de formació 
d’usuaris (hem incrementat el 31% de l’oferta per al personal docent i investigació); el servei de 
gravació i Imatge ha gravat 59 actes i seminaris que han tingut lloc a la UdG durant el 2008 i que 
han estat incorporats al repositori DUGIMedia i corresponen a unes 575 hores de gravació; el 
préstec d’ordinadors portàtils: 18.479 entre les tres biblioteques dels campus.

Vull destacar també la consolidació dels repositoris (aquest any hem introduït gairebé 17.000 
documents als dipòsits de la UdG i del CBUC) i l’aposta que fa la Universitat a favor del lliure accés 
a la producció científi ca.

Finalment una dada que ens enorgulleix com a equip de treball: entre tots hem situat la Biblioteca 
de la UdG molt endavant en els rànquings entre les 52 biblioteques universitàries públiques i 
privades espanyoles: hem passat del lloc 6è al 4rt., segons un rànquing elaborat per Universia.

En tot cas, l’esforç i l’entusiasme de tothom ens ha portat a un molt bon reconeixement.

Antònia Boix

Directora
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2. Biblioteca, docència i aprenentatge

La Biblioteca forma, el programa de formació d’usuaris, s’ha reestructurat amb l’objectiu d’arribar 
al major nombre d’estudiants i professors:

 Les sessions per a estudiants de primer cicle s’ofereixen dins les assignatures troncals o 
obligatòries dels diversos estudis de la Universitat.

 Les formacions de 2n cicle s’inclouen també en les assignatures, a petició del professorat, i 
s’orienten a recursos d’informació específi cs, en funció de l’àmbit temàtic.

 Els cursos per a estudiants de 3er cicle s’imparteixen en el marc dels diferents programes 
de màster i postgrau, i es programen també sessions individuals, a petició dels usuaris.

S’ha incrementat l’oferta de cursos i sessions adreçats al personal acadèmic:

 Dins l’oferta formativa de l’ICE Josep Pallach s’han inclòs quatre cursos en l’àmbit de 
recursos docents i dos en l’àmbit de recerca, i s’han realitzat sessions d’acollida per al 
personal docent de nou ingrés.

 S’han realitzat sessions específi ques sobre el nou entorn de la Biblioteca Digital a totes les 
biblioteques.

 S’han organitzat sessions monogràfi ques sobre Scopus, Science Direct i ISI WoK.

 S’han dut a terme diverses sessions a demanda, tant individuals com per a col·lectius 
reduïts.

Dades del programa La Biblioteca Forma de 2008:
Oferta de cursos presencials de “La Biblioteca Forma”:

2008 Barri Vell Emili Grahit Montilivi Altres Total
Sessions als estudiants de 1er i 2n cicle 18 5 18 -- 41
Sessions als estudiants de 3er cicle 2 3 3 2 10
Crèdits de lliure elecció -- 1 1 2
Sessions per a professors 2 3 10 2 17
Total 22 12 32 4 70

Assistents a cursos presencials de “La Biblioteca Forma”:

2008 Barri Vell Emili Grahit Montilivi Altres Total
Estudiants de 1er i 2n cicle en sessions 312 404 1.067 -- 1.783
Estudiants de 3er cicle en sessions 11 78 106 36 231
Estudiants en crèdits de lliure elecció -- 21 48 69
Professors 13 13 164 31 221
Total 336 516 1.377 67 2.296

Els espais docents del CRAI s’utilitzen majoritàriament per a la realització d’activitats 
acadèmiques. A sol·licitud dels professors, la Biblioteca s’encarrega de preparar la documentació, 
instrumental i programari necessaris per al desenvolupament de les classes.
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Les aules dels CRAI s’han utilitzat també per a la realització d’activitats del programa “La 
Biblioteca Forma”, formació per al personal acadèmic, projecció de pel·lícules, la celebració 
d’alguns col·loquis i conferències i l’organització conjunta amb el Servei de Llengües de l’activitat 
Espaic@t, orientada a l’autoaprenentatge d’idiomes.

Dades d’ocupació dels espais docents del CRAI:
Espais del CRAI 2008 Reserves Hores d’ocupació
CRAI Barri Vell 1.265 4.382
Laboratori de recursos didàctics Emili Grahit 56 168
CRAI Montilivi 350 1.661
Total Biblioteca UdG 1.671 6.211

El préstec d’equipaments: En total s’han realitzat 18.479 préstecs de portàtils, que suposen un 
augment del servei d’un 138% en relació al 2007. El 2008, cada aparell s’ha deixat 83 vegades. 
S’ha incrementat a 75 el nombre d’ordinadors portàtils de préstec.

Dades de préstec de portàtils a les biblioteques de l’any 2008:

Unitat de la Biblioteca  nombre de préstecs
Barri Vell 5.157
Emili Grahit 4.184
Montilivi 9.138
Total Biblioteca UdG 18.479

S’ofereix préstec dels instruments de la Cartoteca necessaris per fer pràctiques amb els mapes i 
fotografi es aèries: curvímetres, lupes i estereoscopis.

S’han adquirit equipaments de gravació per a oferir-los en préstec: dues càmeres miniDV, dos 
gravadors d’àudio digital i dues càmeres fotogràfi ques.

Serveis bàsics de suport:
El mes d’octubre s’ha activat un grup de treball per actualitzar la — normativa dels usuaris 
de la Biblioteca (bàsicament el títol IV del Reglament de la Biblioteca) i adaptar-la a les 
transformacions dels serveis dels darrers anys (ús de portàtils, aules dels CRAI, mòbils, 
etc.)
De gener a juny de 2008 s’han fet diverses actuacions per tal de facilitar el canvi de sistema — 
de gestió del préstec de documents, que van des de la revisió de dades i la confi guració 
i implementació del nou mòdul, a la realització de manuals i sessions de formació interna 
sobre la nova gestió del préstec.

 El 30 de juny es va fer l’extracció de dades de préstec de l’antic sistema i la càrrega al nou 
mòdul de gestió de Millennium (18.435 transaccions de préstec, amb 65 errors).

 L’1 de juliol es posava en funcionament el nou sistema.
 La mitjana diària de préstecs el 2008 és de 500.

S’han elaborat tres díptics informatius: “Com trobar feina”, “Serveis d’autoaprenentatge” i  — 
“Desconnecta’t”.
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S’ha editat i distribuït un calendari de mà dels horaris de les biblioteques en períodes — 
d’exàmens i vacances.
S’actualitzen els continguts dels fulls—  La Biblioteca Informa  per tal de distribuir-los en les 
sessions de formació d’usuaris.
Com és habitual, s’ha revisat la — bibliografi a recomanada de tots els estudis, i enguany 
s’ha revisat també  la bibliografi a recomanada als màsters i postgraus i s’han notifi cat les 
mancances als directors de cada programa per tal que n’autoritzin l’adquisició:

A la Biblioteca hi ha • disponible el 90% de documents recomanats als programes 
docents de les assignatures. El 10% no disponible correspon a documents 
exhaurits o en procés d’adquisició.
S’ha redissenyat el procediment de revisió de la bibliografi a per adaptar-lo al nou • 
programari.
S’ha seleccionat, adquirit i processat la col·lecció inicial dels nous estudis de  • 
Medicina.

Dades de bibliografi a recomanada el 2008:
Centre UdG Nombre de documents recomanats
Escola Politècnica Superior 3.715
Escola Universitària d’Infermeria 416
Facultat de Ciències 1.645
Facultat d’Educació i Psicologia 2.697
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 764
Facultat de Dret 869
Facultat de Lletres 3.388
Facultat de Medicina 58
Facultat de Turisme 1.160
TOTAL 14.712

Quins tipus de documents es recomanen?

Tipologia de document Cites bibliogràfi ques %
Llibres 13.773 93,6%
Capítols de llibre 105 0,7%
Títols de revista 100 0,7%
Articles de revista 235 1,6%
Llibres electrònics 28 0,2%
Revistes electròniques 15 0,1%
Articles de revista electrònica 13 0,1%
WWW 443 3,0%
Total 14.712 100%
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3. Biblioteca i recerca

La Biblioteca col·labora activament en els processos de recerca de la UdG, actuant com a proveïdor 
de serveis i recursos per als investigadors i contribuint a la difusió de la producció científi ca.

La Biblioteca digital ha augmentat amb 1.554 noves subscripcions, i ofereix 21.259 títols de 
revistes electròniques i 173 bases de dades.

Les novetats de 2008 a la Biblioteca digital són els següents paquets de revistes — 
electròniques:

GreenFILE i Teacher Reference Center:• 
American Society for Microbiology (ASM)• 
Nature Publishing Group• 
Oxford University Press• 
Royal Society of Chemistry• 
Science• 
Taylor & Francis• 

S’ha analitzat la col·lecció de revistes de medicina que tenim en format electrònic, les — 
revistes que es reben per subscripció a l’Hospital Universitari Josep Trueta i els paquets de 
revistes del CBUC que contenen revistes de medicina i que la UdG no havia subscrit. Els 11 
títols que no estan disponibles se subscriuran a partir de 2009.

RefWorks, el programa gestor de cites bibliogràfi ques es consolida com a recurs d’utilitat per als 
professors, investigadors i doctorands per gestionar les dades bibliogràfi ques dels processos de 
recerca

Dades d’ús de RefWorks
2004 2005 2006 2007 2008

Total usuaris 239 305 340 465 709
Sessions 1.454 1.678 2.387 2.369 3.743
Referències afegides 9.613 13.047 10.600 18.741 16.210
Mitjana de referències afegides/usuari 40,23 42,77 31,18 40,30 22,86
Total de referències UdG 19.265 25.717 34.585 47.332 56.606

Distribució dels usuaris de RefWorks:
Estudiants de postgrau 32,3%
Professors i investigadors 39,8%
Estudiants de 1er i 2n cicle 23,00%
PAS 4,90%

Fons especials
— Fons Manuel Brunet: El 5 de desembre de 2008 es va celebrar l’acte de donació del fons 

Manuel Brunet i Solà que es va formalitzar amb la signatura d’un conveni.
— Fons Pierre Vilar: Continua la catalogació i processament del llegat de l’historiador.



— S’ha iniciat un projecte transversal amb la Càtedra Lluís Santaló amb l’objectiu de digitalitzar 
tota la producció científica d’aquest matemàtic, i publicar un nou fons especial.

Serveis al Parc Tecnològic
— S’ha signat un conveni de col·laboració entre el Parc i la Universitat de Girona amb la fi nalitat 

que els membres del Parc puguin utilitzar els serveis i recursos de la Biblioteca.

Participació en el programa GREC, el programa de gestió de dades de la Recerca a la UdG:

S’han normalitzat un 78% de les cites bibliogràfi ques dels currículums dels investigadors.— 
 El 22% restant són publicacions encara en premsa o no localitzades.

Distribució de la normalització de cites bibliogràfi ques:— 

2008 Barri Vell Emili Grahit Montilivi TOTAL
Articles 278 10 492 780
Llibres 436 50 331 817
Tesis 6 0 48 54
Total 720 60 871 1651

S’han modifi cat 1.882 enllaços de les cites bibliogràfi ques del GREC cap als registres — 
catalogràfi cs, per tal de redirigir-los al nou catàleg de la Biblioteca.
S’ha actualitzat el circuit de revisió de les dades amb la OITT establint acords sobre la — 
periodicitat de les revisions i la formació per a l’entrada de dades.
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4. Repositoris digitals

El DUGi, dipòsit digital de la UdG, té com a primer objectiu recollir, difondre i preservar la producció 
documental científi ca i acadèmica de la UdG en format digital i obert, per tal de donar-li visibilitat 
i augmentar-ne l’impacte  gràcies a l’ús d’estàndards i una indexació adequada.

El 2008 s’han dipositat un total de 16.954 documents als diferents repositoris de la UdG i del 
CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya).

S’ha publicat el — DUGiDocs, el dipòsit de documents digitals de la Universitat de Girona
S’ha creat el — DUGi FonsEspecials el dipòsit de manuscrits i documents dels Fons 
Especials de la Biblioteca, que s’ha publicat a l’octubre. El repositori s’ha inaugurat amb la 
col·lecció digitalitzada de la correspondència de Ferrater Mora
S’ha actualitzat el sistema operatiu i el programari de — DUGimedia, el repositori 
d’audiovisuals
S’ha creat i publicat el — DUGi, el portal d’accés conjunt a la producció acadèmica de la 
UdG dipositada als diferents repositoris institucionals (DUGiDocs i DUGiMedia) i del CBUC 
(TDX i RACO)
S’han incorporat la — Revista de Girona i Enseñanza de las Ciencias de la Tierra al RACO, 
(Revistes Catalanes d’Accés Obert). El 2008 la Biblioteca de la UdG ha arxivat i indexat 
9.078 articles en aquest dipòsit.
S’han incorporat—  73 tesis al TDX (Tesis doctorals en Xarxa)

Continguts de la UdG als repositoris digitals:

2008 Documents arxivats Total documents de la UdG
DUGidocs 878 928
DUGiFonsEspecials 6.676 6.676
DUGimedia 249 445
RACO (CBUC) 9.078 9.777
TDX (CBUC) 73 329
TOTAL 16.954 18.155

Producció de documentació digital
Amb un conveni amb la Diputació de Girona, s’ha digitalitzat  la col·lecció completa de la — 
Revista de Girona, que s’ha incorporat al repositori RACO del CBUC
Amb un ajut del Ministerio de Cultura s’han digitalitzat 14.695 pàgines dels — manuscrits del 
Fons Prudenci i Aurora Bertrana, que s’inclouran al repositori DUGi FonsEspecials de la 
Biblioteca.
També amb un ajut del Ministerio de Cultura s’ha realitzat la — transcripció de les cartes 
manuscrites del Llegat Ferrater Mora,  que acompanyarà la col·lecció de correspondència 
al DUGi FonsEspecials.
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Servei de gravació i imatge
El Servei de Gravació i Imatge de la Biblioteca ofereix al personal docent l’enregistrament d’actes 
relacionats amb la docència i la recerca de la Universitat: conferències, seminaris, debats, etc. 
L’objectiu d’aquest servei és incorporar les gravacions a DUGiMedia, el repositori de materials 
audiovisuals de la UdG.

El Servei de Gravació i Imatge ha gravat — 59 actes i seminaris que han tingut lloc a la 
UdG l’any 2008. Els arxius digitals s’han incorporat al repositori DUGiMedia, i corresponen 
aproximadament a 575 hores de gravació.
S’han digitalitzat 373 bobines dels—  fons històric del Servei de Gravació i Imatge, que 
corresponen aproximadament a 830 hores de gravació, i que es van incorporant al repositori 
DUGimedia.
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5. Biblioteca, UdG i Relacions exteriors

La Biblioteca i la UdG
— La Comissió de Biblioteca s’ha reunit dues vegades, per  avaluar noves propostes de 

donatius, treballar una nova normativa d’accés i usos de la biblioteca, i intercanviar informació 
sobre el canvi de sistema informàtic, l’estat del projecte DUGi, i la formació d’usuaris entre 
d’altres.

 La Comissió de Biblioteca està constituïda per:

 Joaquim M. Puigvert, president
 Antònia Boix, secretària

 Representants dels departaments:
 Dr. David Brusi  (Departament de Ciències Ambientals)
 Dr. Jörg Zimmer (Departament de Filologia i Filosofi a)
 Dr. Joaquim Armengol (Departament d’Electrònica Informàtica i Automàtica)
 Dr. Josep Castellano (Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció)
 Dr. Ignasi Pèlach en representació del Dr. Joan Vallès (Departament de Didàctiques 

Específiques)

 Representants de centres docents:
 Dra. Elisabet Serrat (Facultat d’Educació i Psicologia)
 Dr. Gabriel Jover (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials)
 Dra. Maria Gispert (Escola Politècnica Superior)
 Dr. Jordi Ferrer (Facultat de Dret)
 Dra. Dolors Juvinyà  (Escola Universitària d’Infermeria)
 Dra. Maria Martin (Facultat de Ciències)
 Dr. Francesc Roca Urgell (Facultat de Lletres) 
 Dra. Dolors Vidal (Escola Universitària de Turisme)

La — Comissió d’usuaris de Dret s’ha reunit una vegada.
Les caps de les biblioteques assisteixen a les — reunions de govern de les facultats i 
escoles i mantenen reunions amb els degans i directors dels campus respectius.
S’han enviat — comunicats per correu electrònic al personal acadèmic i estudiants 
per informar de les novetats més rellevants sobre diversos temes relacionats amb la 
Biblioteca.
El responsable de l’àrea d’infermeria de la Biblioteca ha participat en el projecte d— ’innovació i 
millora de la qualitat docent a l’Escola Universitària d’Inferemeria, que ha rebut la distinció 
Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària de la Generalitat de Catalunya.
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Actes i activitats institucionals:
A la UdG tots iguals—  exposició sobre el Pla d’igualtat de la UdG a les biblioteques Barri Vell 
i Montilivi.
Joan Baptista Xuriguera (1908-1987) Un intel·lectual a descobrir— , exposició a la Biblioteca 
Barri Vell coordinada per l’àrea de Filologia catalana.
Mercè Rodoreda—  exposició bibliogràfi ca organitzada i realitzada per la Biblioteca Emili 
Grahit .
Viu la Terra—  exposició virtual elaborada a la Biblioteca Montilivi.
Cambio climático— , exposició del Ministerio del Medio Ambiente a la Biblioteca Montilivi.
S’ha participat en la — Jornada de Portes Obertes organitzant visites per als grups d’estudiants 
i amb la presència de la Biblioteca a la fi ra “Ho tens a la UdG”.

 La Cartoteca, a més, ha preparat una mostra de documents cartogràfi cs per a la jornada
Conferència — Arc de Recerca UdG: un vèrtex actiu a l’Espai Europeu del 
coneixement,  a càrrec del Dr. Miquel Duran, Vicerector de Política Científi ca i del Dr. 
Joaquim M. Puigvert, Vicerector de Recerca en Humanitats i Ciències Socials, a la Biblioteca 
Montilivi.
Participació en el — 1er Jove Campus de Recerca que s’adreça als estudiants de 1er 
de batxiller de les comarques gironines i als seus tutors. L’objectiu és oferir un conjunt 
de recursos de la universitat per tal que puguin  avançar en els seus treballs de recerca 
de batxillerat. La Biblioteca Montilivi col·labora impartint un taller de 2 hores sobre ús de 
recursos d’informació i oferint les seves instal·lacions.
El setembre es va celebrar la jornada — Els canvis en la comunicació científi ca: el 
moviment d’accés obert, adreçada al personal acadèmic. La jornada va comptar amb 
la presència d’Ignasi Labastida, director de l’ Ofi cina de Difusió del Coneixement de la 
Universitat de Barcelona i d’Eloy Rodrigues director dels Serveis de Documentació de la 
Universidade do Minho.

 La Biblioteca, amb el suport del vicerectorat de recerca en Humanitats i Ciències Socials, 
va organitzar i acollir la jornada.
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Relacions institucionals
La Biblioteca és membre del — CBUC, el Consorci de Biblioteques Universitàries Catalanes, i 
del consorci estatal REBIUN, Red de Bibliotecas Universitarias, sectorial de la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Es mantenen convenis i acords amb 18 institucions de l’entorn, majoritàriament — col·legis i 
associacions professionals.
La Biblioteca de la UdG té registrats prop de—  1.600 usuaris externs. L’any 2008 han ingressat 
182 nous usuaris que no són membres de la comunitat universitària.
Al llarg de 2008 s’han organitzat diferents — sessions i visites guiades per a estudiants 
d’ensenyament secundari  dels IES Narcís Xifra Girona, Palamós, Cor de Maria d’Olot, 
Sabadell, Pere Barnils de Centelles, Ginebró de Llinars del Vallès, Santa Coloma de Farners 
Arbúcies i Olot.
El maig s’ha signat l’addenda al conveni existent entre la — UdG i l’Institut Cartogràfi c de 
Catalunya i s’ha rebut a la Cartoteca la documentació acordada.
S’han establert contactes amb la — Biblioteca Catalana de Frankfurt (Goethe Universität) 
per a la tramesa de fons duplicats a la UdG
Continua la catalogació del fons de la — biblioteca del Seminari Menor, gràcies a l’acord 
entre el Consell Social i  el Bisbat de Girona. El projecte té el suport de  la Fundació Caixa 
de Girona i la Diputació. La Biblioteca de Catalunya  ha contribuït en la catalogació del 
fons antic amb 75.000 €, i gestiona també el traspàs dels registres al Catàleg Col·lectiu 
del Patrimoni Bibliogràfi c de Catalunya i al Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfi co 
español .

 A finals de 2008 s’han catalogat prop de 12.000 volums d’aquest fons de reserva.

Participació en esdeveniments culturals:
S’ha cedit material bibliogràfi c i documental per a diverses exposicions:

Re-descobrir Vilanova (Centenari del dibuixant Joan Vilanova i Roset)— , al Centre Cultural del 
Casino de Manresa.
Les fi lles de la llibertat— , organitzada pel Museu d’Història de Catalunya.
Impressions de la Polinèsia, — organitzada per la Fundació Valvi.



18

També s’han preparat i cedit imatges de documents dels fons especials per a diverses exposicions 
i publicacions.

Cooperació per al desenvolupament, l’acció solidària i el voluntariat
Les biblioteques de la UdG han actuat de punt de recollida de productes higiènics per al — 
Sahara.
S’ha signat un conveni amb l’Ajuntament de Girona, l’ACAPS-Girona (Associació Amics — 
Poble Saharauí) i la Delegació del Frente Polisario de Catalunya per a la construcció d’un 
centre polivalent a la daira de Farsía dels campaments de refugiats al desert del Sàhara 
(Argèlia), en el qual s’instalarà una biblioteca per a joves.  Mitjançant el programa de 
cooperació del PAS, la bibliotecària encarregada del seguiment del projecte “Biblioteca al 
Sàhara” ha viatjat als campaments per tal d’iniciar l’execució del projecte i la formació del 
personal que hi ha de treballar.

Obres de construcció del centre polivalent a la daira de Farsía
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6. Sistemes i gestió dels recursos d’informació

Les adquisicions bibliogràfi ques
El procés d’adquisicions de monografi es s’ha redistribuït entre les unitats de la Biblioteca, i es 
gestionen les compres directament a cada unitat. Des dels serveis tècnics es continuen gestionant 
les subscripcions –en format paper i electrònic- que formen part del fons bibliogràfi c de la UdG.

La gestió de la Biblioteca Digital:
S’ha publicat (abril 2008) la nova versió de la Biblioteca Digital,  un cop fi nalitzades les tasques 
de defi nició de continguts i les millores d’aspectes tècnics i de la interfície. Les novetats més 
destacables del nou portal d’accés són:

La cerca simultània del mateix concepte a diferents recursos (bases de dades, revistes — 
electròniques, catàlegs de biblioteques...).
Visualització dels resultats des d’una única pantalla i enllaç amb el text complet si està — 
disponible.
Espai personalitzat de cada usuari (selecció pròpia de revistes, d’articles, d’alertes...).— 

Al llarg de l’any s’han anat incorporant millores en diverses funcionalitats dels gestors de recursos 
SFX i Metalib que confi guren el portal de la biblioteca digital de la UdG. S’ha conservat el MoBiDig, 
l’antic mòdul de gestió dels recursos digitals, per mantenir els recursos que no són compatibles 
amb els nous gestors.

S’han realitzat diferents actuacions de difusió i formació sobre el funcionament del nou portal, 
en primer terme adreçades al personal de biblioteca, i posteriorment al professorat i usuaris en 
general.
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El web
S’ha iniciat el projecte de migració del web de la Biblioteca al portal institucional de la — 
UdG.
S’ha publicat la nova traducció a l’anglès de la web de la Biblioteca.— 
S’han actualitzat les pàgines de la Biblioteca a la intranet docent.— 
S’han actualitzat els continguts i informació de diferents apartats de la web.— 

La col·lecció de les biblioteques
A Barri Vell s’ha acordat amb el professorat un nou sistema de classifi cació dels fons — 
bibliogràfi cs d’art, basat en la CDU (Classifi cació Decimal Universal) i adaptat per donar 
èmfasi als estils i les tècniques artístiques.
S’ha iniciat, amb la col·laboració del professorat, la documentació dels criteris que han de — 
regir la incorporació de nous fons documentals provinents d’intercanvi i donatiu.
A Emili Grahit s’estan reclassifi cant i revisant documents amb l’objectiu d’unifi car les — 
signatures amb la unitat Barri Vell, de cara a la integració d’ambdues biblioteques prevista 
pel 2009.
A Montilivi s’han completat 35 col·leccions de revistes de l’àmbit jurídic que presentaven — 
buits de números antics i s’ha reclassifi cat el fons bibliogràfi c de Dret Tributari.

El nou sistema integrat de gestió de la Biblioteca i el canvi de format
Des de 2006 s’han realitzat actuacions conduents al canvi de sistema, conjuntament amb les — 
biblioteques universitàries catalanes i el CBUC. Finalment, el primer de juliol de 2008 es va 
obrir al públic el nou catàleg de la Biblioteca, gestionat amb el sistema integrat Millennium. 
Del nou sistema, s’han confi gurat els mòduls de catalogació, préstec, gestió de publicacions 
periòdiques i la interfície de l’usuari fi nal. Resta pendent la confi guració del mòdul de gestió 
d’adquisicions, que s’ha programat per al proper any.
A més de simplifi car alguns processos de treball i gestió interna dels serveis, el nou sistema — 
millora i afegeix prestacions per als usuaris, com les opcions de personalització i una interfície 
més acurada que inclou la imatge de la coberta dels llibres i la possibilitat d’exportar les 
dades bibliogràfi ques a d’altres formats i aplicacions, entre altres.
El canvi de sistema ha comportat també el canvi de format de les dades, de manera que — 
s’han convertit tots els registres bibliogràfi cs i d’autoritats en  Catmarc  al format MARC21, 
després de passar per una rigorosa migració que ha permès canviar la codifi cació de dades 
i augmentar considerablement la qualitat dels registres.
S’han documentat els nous manuals de procediments de préstec i catalogació.— 

Algunes dades sobre el procés de canvi de sistema:
S’han reconvertit i processat 253.341 registres bibliogràfi cs, 24.988 registres d’autoritat, — 
349.336 registres d’exemplar,  20.526 registres d’usuaris i el mapeig de les localitzacions.
S’ha defi nit i confi gurat els mòduls de catalogació, préstec, gestió de publicacions periòdiques — 
i opac.
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S’han realitzat 20 sessions de formació sobre els diferents mòduls del programa per a tot el — 
personal de biblioteca,  amb un total de 179 assistents i 50 hores de durada.

El nou catàleg de la Biblioteca

La gestió dels repositoris
S’ha actualitzat el sistema operatiu i la versió del programari de DUGimedia.— 
S’ha implementat la confi guració de sets OAI-PMH i s’han defi nit sets específi cs d’exportació — 
de metadades.
S’ha creat un portal únic de cerca, basat en la recol·lecció de metadades amb el protocol — 
OAI-PMH.
S’ha instal·lat i confi gurat el mòdul d’estadístiques als tres dipòsits i al portal.— 
S’ha dissenyat i implementat la política de seguretat i còpies del sistema i del dipòsit.— 
S’ha creat una aplicació per facilitar l’arxivament d’ítems integrats per múltiples arxius.— 
S’ha creat un nou sistema de gestió de paraules buides.— 
S’ha creat un plugin que obté miniatures dels arxius pdf.— 
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7. Biblioteca i campus

Espais
A 31 de desembre de 2008, les tres biblioteques dels campus de la UdG sumen 10.141 m2, i 
contenen 16.164 metres lineals de prestatgeria i 1.742 places de lectura.

Cada estudiant de la UdG disposa de 0,99 m2 de biblioteca.

L’any 2008 les biblioteques s’han obert 347 dies, 106 hores a la setmana.

A les biblioteques de Barri Vell i Montilivi s’han dut a terme algunes actuacions pendents de fi nal 
d’obra (millora dels accessos, ampliació de sortides d’emergència...).

S’ha instal·lat un  servei de megafonia i càmeres de seguretat a les biblioteques de campus.

Equipaments
S’ha realitzat una anàlisi de l’estat dels servidors que s’ha traduït en una proposta de millora, — 
optimització i consolidació de serveis i actualització de maquinari.
S’ha acordat amb el  Servei Informàtic la política de manteniment de maquinari i programari, — 
i d’hostatjament de màquines de la Biblioteca en aquest servei.
S’ha acordat amb el Servei Informàtic la virtualització de dos servidors de la Biblioteca.— 
El total d’ordinadors d’ús públic és de 393, inclosos els 75 portàtils que es deixen en préstec — 
(1 ordinador per a cada 26 estudiants de la UdG).
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8. Organització, gestió i comunicació interna de la Biblioteca

Els recursos humans
Personal bibliotecari 33
Personal TIC 4
Personal d’administració 27
Becaris 13
Total 77

Equivalència de becaris a temps complet 6
Equivalència de personal a temps complet 70

Aquest any s’han jubilat la sra. Dolors Arpa de Puig, la sra. Lluïsa Esparch i Busquets i el sr. Josep 
Montero Bars. La Biblioteca agraeix els serveis prestats a aquestes persones que han contribuït 
al creixement i la consolidació de la Biblioteca des dels seus inicis.

Durant el 2008, en el marc del pla de formació permanent de la Biblioteca,  s’han realitzat 44 
cursos amb un total de 340 assistències.

Per primera vegada, es celebra el 1er Workshop de la Biblioteca de la UdG, amb l’objectiu 
d’intercanviar coneixements i presentar serveis o productes que seran implementats en breu en 
el marc de la nostra Biblioteca.

Cooperació bibliotecària
La Biblioteca de la UdG és membre del Consorci de Biblioteques de les Universitats Catalanes 
i participa en els seus òrgans de govern:

El Vicerector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura és membre del Consell de — 
Govern.
La directora de la Biblioteca és membre de la Comissió Tècnica  i del Consell de Govern — 
del CBUC.
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Els bibliotecaris de la UdG participen en els següents grups de treball del CBUC:

CCUC, el Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes:
Interlocutors Catalogació— 
Autoritats de noms i títols— 

PICA, el programa de préstec interbibliotecari i accés a les biblioteques:
Préstec in situ— 
Préstec interbibliotecari— 

GEPA, el dipòsit d’emmagatzematge consorciat de documents:
BDC, la Biblioteca Digital de Catalunya:

Relectro Plus— 
Relectro— 

Repositoris  del CBUC.
Dipòsits del CBUC (gestió general)— 
Informàtics de Dipòsits— 
MDX (Materials Docents en Xarxa)— 
TDX-TDR  (Tesis Doctorals en Xarxa)— 

Millenium, el nou sistema de gestió integrada de la Biblioteca.— 

Interlocutors Millenium— 
Informàtics Millenium— 

SFX/Metalib, el sistema de gestió de la Biblioteca Digital.
Interlocutors SFX/Metalib— 
Informàtics SFX/Metalib— 

 Referència virtual, per a la implantació d’us servei d’informació i referència consorciat.
 RefWorks, el programa gestor de cites bibliogràfiques.

Planifi cació i gestió de qualitat
S’han avaluat específi cament tres grans objectius operatius acordats amb la institució, en el — 
marc del model de planifi cació i direcció per objectius per a l’anualitat 2008-2009:

Implementar el dipòsit de documentació digital de la UdG (DUGi).• 
Realitzar el canvi del sistema informàtic de la biblioteca (de VTLS a Millennium).• 
Adequar el programa de formació d’usuaris de la biblioteca als objectius de l’EEES • 
2008-2009.

Sobre els objectius i actuacions del Pla Director de la Biblioteca 2005-2008 s’han recollit les — 
dades i elaborat els indicadors anuals, per valorar-ne el grau d’assoliment, la pertinença i 
continuïtat  en el marc del Consell Tècnic.
Els canvis en l’organització del procés d’adquisicions, la implementació del nou sistema — 
gestor de la Biblioteca Digital, el canvi del sistema integrat de gestió de la Biblioteca i la 
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posada en funcionament de tres nous repositoris han suposat la defi nició i l’inici de nous 
procediments de treball en els processos bàsics de la biblioteca  que s’han documentat i 
tramès a tot el personal implicat, i constitueixen la majoria de renovacions que s’han dut a 
terme a la intranet.

La comunicació interna
El Consell Tècnic s’ha reunit 3 vegades.— 
Totes les Unitats i Seccions mantenen reunions internes.— 
Les actes de les diferents reunions són accessibles des de la intranet de la Biblioteca.— 
S’han realitzat 172.082 visites a la intranet de la Biblioteca.— 

Grups de treball de la Biblioteca que mantenen activitat el 2008:
Grup de treball Com trobar feina— 
Grup de treball Cultura i fi cció— 
Grup de treball Exposicions— 
Grup de treball Formació d’usuaris i Difusió— 
Grup de treball GREC— 
Grup de treball Préstec— 
Grup de treball Préstec Interbibliotecari— 
Grup de treball Recursos Electrònics— 
Grup de treball Referència virtual— 
Grup de treball Millennium (canvi de sistema / MARC 21)— 
Grup de treball SFX i Metalib— 
Grup de treball Usuaris externs— 
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9. Dades

 2007 2008 % 
increment

   

Activitat dels usuaris    

Assistència 1.411.436 1.452.819 2,93%

Préstecs 166.759 173.508 4,05%

Obtenció de documents (tràmits) 5.469 6.911 26,37%

Peticions a altres centres 3.342 4.362 30,52%

Préstecs a altres centres 2.127 2.549 19,84%

Articles de revistes electròniques descarregats 114.869 211.078 83,76%

Consultes a bases de dades 407.019 406.172 -0,21%

Usuaris de RefWorks 465 709 52,47%

   

Col·lecció   

Monografi es 334.935 358.015 6,89%

Títols de revistes 21.662 27.944 29,00%

Revistes en curs de recepció 17.901 24.121 34,75%

Fulls de mapes 25.452 25.879 1,68%

   

Biblioteca Digital   

Llibres electrònics 6.813 7.685 12,80%

Revistes electròniques (títols) 14.993 21.259 41,79%

Bases de dades comercials (locals i en xarxa) 159 173 8,81%
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10. Indicadors

2006 2007 2008

Quants volums tenim per cada usuari? 26,24 27,69 30,14

 

Quants volums nous hem adquirit per cada usuari? 1,56 1,95 1,68

 

Quants títols de revistes rebem per cada investigador? 7,87 12,66 18,33

 

Quants euros per usuari hem gastat en compra de fons? 96,8 93,7 91,9 €

 

Quants euros hem gastat en revistes per cada investigador? 376,9 376,3 440,6 €

 

Quin % de pressupost destinem a la compra de monografi es? 41,8 37,5% 31,6%

 

Quin % de pressupost destinem a la compra de recursos electrònics? 33,2% 39,7% 50,0%

 

Quantes vegades ha vingut a la Biblioteca cada usuari? 108,64 116,68 122,31

 

Quants préstecs ha fet cada usuari? 13,26 13,79 14,61

 

Quin percentatge d’estudiants ha assistit a cursos de la Biblioteca? 24,7% 24,1% 22,4%

 

De quants m2 de biblioteca disposa cada estudiant? 0,67 0,97 0,99

 

Quin percentatge de punts de lectura estan equipats amb PC? 14,9% 20,5% 22,5%
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