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Alguns drets reservats
Aquesta memòria està subjecta a la llicència de Reconeixement de Creative Commons, per la qual se’n permet la còpia, la
distribució, la comunicació pública i la generació d’obres derivades sense cap limitació sempre que se n’esmenti l’autor i es
mantingui l’avís de la llicència.
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Les dades
La col·lecció
−
−

−
−

Llibres: 421.738 volums (408.041 en paper i 13.697 electrònics)
Revistes: 31.866 títols
− 1.333 subscripcions en paper
− 5.730 de fons tancat
− 24.803 electròniques
152 bases de dades
883 tesis doctorals en xarxa al repositori TDX

El repositori de documents digitals (DUGi)
Actualment conté 28.685 objectes digitals. Al llarg de l’any 2015 s’hi han incorporat 3.551
documents, entre ells 403 vídeos i àudios corresponents a les gravacions de 155 actes
relacionats amb la docència o la recerca, que suposen un total de 2.772 hores de gravació
audiovisual.
L’ús de la Biblioteca
−

−
−
−
−
−
−
−

1.250.645 visitants a les tres biblioteques dels campus, amb unes mitjanes de:
− 2.462 visites diàries a la de Montilivi
− 828 visites diàries a la del Barri Vell
− 680 visites diàries a la d’Emili Grahit
5.059 participants en els cursos de formació i acollida
125.225 llibres prestats
13.892 préstecs d’ordinadors portàtils
336.231 articles baixats de la biblioteca digital
348.749 consultes a les bases de dades
1.954.834 consultes al catàleg
2.593 moviments de préstec interbibliotecari

Els espais i equipaments
−
−

−
−
−

10.647 m2 de lliure accés entre les tres biblioteques
1.850 places (1.457 individuals + 393 per a grups) de les quals:
− 1.066 a Montilivi
− 542 al Barri Vell
− 242 a Emili Grahit
12,118 km de prestatgeries
4.437 hores d’ocupació dels espais del CRAI, durant l’any
284 ordinadors més 76 portàtils per a préstec

Les inversions
−

816.124,83 € en material bibliogràfic i documental
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El personal
−
−
−
−

33 bibliotecaris
24 administratius
7 tècnics
15 becaris (equivalents a 6,43 a temps complet)
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Subscripcions a recursos digitals
La col·lecció de revistes i recursos electrònics subscrita anualment pel conjunt de les
biblioteques universitàries catalanes a través del CBUC segueix essent el nucli principal del
que anomenem la Biblioteca Digital de Catalunya. L’any 2015, la biblioteca digital tenia
subscrits 24.803 títols de revistes electròniques, 13.697 llibres electrònics i 152 bases de
dades.
Dades de la biblioteca digital:
Llibres electrònics
Revistes electròniques (títols)
Bases de dades

2013
11.689
27.309
87

Articles de revistes electròniques descarregats
Consultes a bases de dades

2014
13.065
28.284
87
2013
312.955
351.694

2014
384.097
359.436

2015
13.697
24.803
152
2015
336.231
348.749

A la UdG, i d’acord amb la línia marcada pel Pla estratègic 2013-2016, un dels objectius del
2015 era treballar per incrementar la col·lecció de llibres electrònics, fomentar el canvi de
paper a electrònic i facilitar-ne la consulta als usuaris. D’aquesta manera, la Biblioteca de la
UdG segueix una línia similar a l’establerta al PGA de la CBUC (CSUC) dins els objectius de
la Biblioteca Digital de Catalunya o dels de REBIUN per potenciar el llibres acadèmics en
suport electrònic.
S’han fet diverses accions creuant la col·lecció en paper de llibres de bibliografia recomanada
amb llistats de diversos editors i proveïdors (eLibro, Dawson, ProQuest, EMP o basats en les
consultes rebudes a ScienceDirect e-books). Posteriorment, la Biblioteca de la UdG ha
comprat o subscrit llibres electrònics consultables en diferents plataformes.
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Suport a la recerca
Fons especials
Des de fa més de vint anys la Biblioteca de la Universitat de Girona custodia i difon una
secció de fons personals i col·leccions especials de personatges rellevants de la vida pública i
intel·lectual, la ciència, la història, la filosofia i les humanitats.
L’objectiu d’aquesta secció és donar accés als investigadors i als estudiants a fonts primàries
per a la recerca i la docència, en molts casos úniques, i millorar l’accés de la ciutadania al
coneixement.
Tots aquests fons arriben a la Biblioteca de la UdG gràcies a la voluntat de familiars,
professors i col·laboradors, i contribueixen a la difusió de la nostra història i la nostra
cultura, al descobriment del nostre territori, en definitiva, a la construcció de la nostra
memòria col·lectiva, a través de la vida, l’obra i el pensament de tots aquests personatges.
La tasca de la Biblioteca de la UdG consisteix a processar aquests documents per fer-los
accessibles, vetllar per la seva conservació i difondre’ls a través del dipòsit digital DUGi i de
diferents activitats, com ara exposicions.
Actualment, dels 445.566 volums que conformen els fons de la Biblioteca de la UdG, 62.600
corresponen a fons especials.
Enguany s’hi s’ha incorporat el Fons Ramon Canals (abril 2015), constituït per una part de la
biblioteca personal i dels documents de treball (185 volums) del professor emèrit de la Facultat
d’Educació i Pedagogia i director del Laboratori de Lectura i Llenguatge de la Universitat de
Girona. Una part dels llibres ha estat donada a la Biblioteca Iu Bohigas de Salt. Els volums
d’ambdues institucions han estat identificats amb el mateix ex-libris: un retrat de Ramon
Canals fet pel dibuixant Cesc (http://www.udg.edu/fonsespecialsbiblioteca/RamonCanals/).
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Un altre fons de nova incorporació és el Fons Tom Sharpe (setembre 2015), format per la
biblioteca personal i els manuscrits originals de les obres literàries d’aquest escriptor anglès,
especialitzat en el gènere de la novel·la d’humor negre. Aquest fons ha estat cedit per la Dra.
Verdaguer, marmessora del llegat i biògrafa de l’escriptor. En total, es tracta d’uns 1.200
volums que han estat identificats amb un ex-libris creat a partir d’una obra de l’artista
Guillem Rocas (http://www.udg.edu/fonsespecialsbiblioteca/TomSharpe).
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El Fons Josep M. Nadal (octubre 2015) és un altre dels de nova incorporació. En total es tracta
d’uns 3.000 volums, dels quals se n’han ingressat 1.500, de la biblioteca reunida pel catedràtic
i el que fou primer rector de la Universitat al llarg de la seva trajectòria docent i investigadora.
El fons està especialitzat en l’àmbit de la filologia, amb llibres de fonètica, lingüística, gramàtica, morfologia, geografia lingüística, lingüística històrica, etc., així com d’altres sobre els
aspectes socials de les llengües, sobre comunicació i mitjans de comunicació, i llibres de crítica
literària i literatura. Hi ha una presència molt important de llibres sobre llengua catalana i la
seva història. Tots els volums han estat identificats amb un ex-libris creat a partir d’una obra
de l’artista Leo Beard (http://www.udg.edu/fonsespecialsbiblioteca/JosepMNadal).

El Dr. Ramon Garrabou, principal especialista en història agrària contemporània a Espanya i
doctor honoris causa de la Universitat de Girona, va donar 300 volums sobre aquesta
temàtica. El Fons Ramon Garrabou (octubre 2015) està en procés.
Enguany, alguns fons especials ja existents a la Biblioteca de la UdG han ingressat nous
volums. En primer lloc, el Fons Modest Prats, que ha rebut, entre altres aportacions, una
important col·lecció de llibres de bibliòfil de Miquel Planas, que contenen gravats originals
de diversos artistes.
Dins el Fons per a la Història de l’Educació, el Fons Bartomeu Sigalés ha anat ingressant
documents al llarg de l’any, així com el Fons Lluís Esteva, que va rebre 132 volums el mes de
juny.
El Fons Salomó Marquès. Magisteri Exiliat de Catalunya ha ingressat també 330 volums
nous.
Cal destacar que en el transcurs de l’any una becària de la Facultat d’Educació i Pedagogia ha
realitzat l’inventari del Fons dels GRAMC (Grups per a la Recerca i Actuació sobre Minories
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Culturals i Treballadors Estrangers), ingressat el 2013, i que constitueix el primer fons d’una
entitat a la Biblioteca de la UdG. També, dins el marc de l’assignatura de pràctiques del
Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials de la Universitat de Barcelona, una
alumna ha realitzat l’inventari del Fons Josep Mir Fàbrech (integrat dins el Fons Salomó
Marquès. Magisteri Exiliat de Catalunya), i també ha efectuat les tasques de digitalització i
publicació al DUGi (http://www.udg.edu/fonsespecialsbiblioteca/JMirFabrech).
El Fons Josep Danés es va acabar de catalogar i ubicar a la Sala de Reserva de la Biblioteca
de Montilivi. El mes de juliol se’n va fer difusió mitjançant un dossier de premsa i amb la
publicació a la pàgina de fons especials (http://www.udg.edu/fonsespecialsbiblioteca/Danes).

Altres donatius
Del Fons Jordi Nadal s’han catalogat i s’incorporen 463 documents d’història econòmica,
una part del donatiu.
L’any 2015 també s’incorporen 173 llibres de la biblioteca personal de Sebastià Salellas,
advocat gironí. El fons s’ha integrat al fons jurídic de lliure accés.
El Dr. Josep Arnau i Figuerola va fer donatiu de les Actes del Parlament de Catalunya d’entre
1979 i 1989.
El professor Josep Fuses, del Departament d’Arquitectura, el mes de juliol va fer donació
d’uns 250 llibres que s’han integrat a la Biblioteca de la UdG.
El Col·legi d’Enginyers Tècnics de Girona va tancar la seva biblioteca i, després d’un estudi
tècnic, se n’ha acceptat una petita col·lecció de llibres i alguns títols de revista.
El donatiu del Dr. Peya i Fusellas es va completar el mes de maig amb 50 títols que
s’afegeixen als de l’any anterior.

Al llarg de l’any s’ha seguit amb les tasques de conservació preventiva, sobretot amb
l’adquisició de caixes i camises de cartró i paper de conservació per a un emmagatzemament
correcte dels materials.

En l’apartat de digitalització, durant l’any 2015 s’han digitalitzat 543 documents del Fons
Raimon Panikkar, la majoria dels quals són cartes trobades dins els seus llibres, i 132
documents del Fons M. Antònia Canals.
Pel que fa a les activitats de difusió, la Biblioteca ha col·laborat en diversos actes relacionats
amb el Fons Raimon Panikkar: la presentació del llibre Raimon Panikkar: una biografía
(Fragmenta, 2015) de Maciej Bielawski; els actes del Symposium Raimon Panikkar:
Intercultural and Interreligious Dialogue, organitzat per la Càtedra Ferrater Mora, acollint el
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curs «Dansant al ritme de l’ésser: introducció al pensament de Raimon Panikkar», dins la
Biblioteca; la inauguració del Fons Raimon Pannikar, que inclogué una exposició
bibliogràfic, i la participació en el VI Parlament Català de les Religions, amb una exposició
bibliogràfica a la Biblioteca.
Durant tot l’any la Biblioteca ha col·laborat amb altres institucions, cedint documents dels
seus fons especials per a exposicions: l’exposició itinerant «Centenari de les Escoles Normals
de Mestres de Girona», organitzada per l’Arxiu de la UdG; l’exposició permanent «L’exili
cultural català del 1939», a l’Ajuntament d’Agullana i vinculada al Museu Memorial de l’Exili
(MUME); i «Girona als ulls de les viatgeres (s. XIX-XX)», organitzada pel Museu d’Història
de Girona.

DUGi
Documents introduïts als repositoris digitals de la UdG que constitueixen el DUGi:
DUGiDocs
DUGiFonsEspecials
DUGiMedia
DUGiImatges
TOTAL

2013
7.423
10.264
2.589
3.210
23.486

2014
8.476
10.511
2.924
3.223
25.134

2015
10.401
10.511
3.327
4.446
28.685

Descàrregues i consultes (DUGi):
2013
Descàrregues
DUGiFonsEspecials 1.764.723
DUGiDocs
333.481
DUGiMedia
196.691
DUGiImatges
90.756
TOTAL
2.385.651

2014
Consultes
Descàrregues
1.517.252
228.955
782.078
1.452.079
517.863
365.516
91.658
3.166
2.908.851 2.049.716

2015
Consultes Descàrregues
368.366
2.328.693
1.006.225 319.209
354.027
1.189.983
99.159
4.595
1.827.777 3.842.480

Consultes
2.061.352
345.540
556.795
187.323
3.151.010

Documents de la UdG als repositoris del la CBUC:
2015

Documents de la UdG

RACO
TDX
RECERCAT
MDX
MDC

12.960
883
4.104
1.277
4.564

Memòria de la Biblioteca de la UdG 2015

Documents de totes les
institucions de la CBUC
180.087
21.393
87.109
4.334
3.187.904

19

TOTAL

23.788

3.480.827

Dades del servei de gravació i imatge:
Gravacions publicades

2013
381

2014
335

2015
403

Hores de gravació

3.491

2.438*

2.772

* Dades reals. La reducció d’hores es deu a la compressió i neteja de fitxers.

Les tesis doctorals en xarxa (TDX): la publicació en obert de les
tesis de les universitats catalanes
L’Escola de Doctorat continua enviant a la unitat de procés tècnic una còpia electrònica de
les tesis dipositades, el resum divulgatiu i una imatge identificadora del contingut de la tesi.
Aquests resums i aquestes imatges es reenvien a l’àrea de comunicació científica per a
l’elaboració de les notícies de les tesis que es publiquen en el web institucional.
Total: 111 resums enviats.
La Biblioteca, com cada any, s’ha ocupat de l’assessorament pel que fa als dubtes sobre drets
d’explotació de les tesis a TDX: de difondre les llicències Creative Commons, de la resolució
de dubtes sobre els períodes d’embargament de tesis (tesis amb drets de no publicació durant
un període de temps), sobre què vol dir «tots els drets reservats», etc. De les 83 tesis
entrades durant l’any 2015, 31 estan publicades sota llicència Creative
Commons, i la resta, amb tots els drets reservats, és a dir, l’accés és lliure però
cal demanar permís d’ús a l’autor.
Se segueix fent la gestió i la difusió tant dels articles que s’inclouen a les tesis per compendi
com de tots els articles citats a les list of publications. Les tasques que normalment es duen a
terme són: consulta i comprovació dels drets de copyright i de les polítiques editorials per fer
la difusió dels articles a text complet. Si les polítiques editorials ho permeten, aquests articles
s’han inclòs en el repositori institucional de recerca DUGiDocs, respectant sempre els
períodes d’embargament i amb el permís previ de l’autor.
Nombre de tesis per compendi: 27.
Nombre d’articles científics dels quals s’ha comprovat la política editorial: 122.
Nombre d’articles publicats a DUGiDocs: 16.
Les tesis de la UdG més consultades a TDX han estat:

– Costumer satisfaction in the banking industry: a comparative study of Ghana and
–

Spain. Autor: Aborampah Amoah-Mensah; directors: Martí Casadesús Fa i Carme
Saurina.
Desarrollo de la teoría de la mente, lenguaje y funciones ejecutivas en niños de 4 a
12 años. Jèssica Serrano Ortiz; directors: Elisabet Serrat Sellabona i Carles Rostán
Sánchez.
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– La exhibición de documentos probatorios y soportes informáticos. Autora: Sílvia
Pereira Puigvert; directors: Teresa Armenta Deu i Guillermo Ormazábal Sánchez.

– La crisis ambiental como proceso. Un análisis reflexivo sobre su emergencia,
–
–

desarrollo y profundización desde la perspectiva de la teoría crítica. Autora: Ofelia
Beatriz Agoglia Moreno; directora: Anna M. Geli.
Estudio de las comunidades microbianas de embutidos fermentados ligeramente
acidificados mediante técnicas moleculares: estandarización, seguridad y mejora
tecnològica. Belén Martín Juárez; directores: Marta Hugas i Teresa Aymerich.
Aislamiento, identificación y conservación de cultivos de bacterias lácticas
antagonistas de microbiota contaminante de sangre de matadero. Autora: Lucero
M. Zamora Rodríguez; directores: Carmen Carretero Romay i Dolors Parés i Oliva.

Dades globals de les tesis de la Universitat de Girona introduïdes al repositori TDX:
2013: 85 tesis entrades
2014: 96 tesis entrades
2015: 83 tesis entrades
Total de tesis de la UdG en el TDX (desembre de 2015): 883
Total de tesis llegides a la UdG fins al desembre de 2015: 1069

De Mendeley Premium a Mendeley Institutional Edition
De l’octubre de 2013 a mitjans de 2015 la UdG, així com la resta de membres del CSUC, ha
gaudit de la versió Premium. L’any 2015 ha passat del Pilot Mendeley a la Mendeley
Institutional Edition (MIE). El projecte s’ha dut a terme entre març i agost.
El canvi a la MIE ha estat proposat per Mendeley/Elsevier, ja que els drets de la versió
institucional van passar de Swets a Elsevier a finals de 2014. Mendeley/Elsevier ha treballat
ara en el desenvolupament i la implementació de la MIE a grans universitats o consorcis,
entre ells el CSUC. El canvi a la MIE s’ha fet dins el «Mendeley Project Spain» en el qual han
participat més de 40 universitats (incloses les del CSUC). La major part dels implementadors
han seguit una formació obligatòria per a formadors dins el grup «Bienvenidos a Mendeley
2015», amb més de 200 persones inscrites.
Els principals avantatges que plantejava el canvi a la MIE han estat:
•
•
•

•
•
•
•

Manteniment de les condicions Premium per als usuaris.
Possibilitat d’enllaçar la localització d’articles a la nostra Biblioteca Digital.
Obtenció d’estadístiques dels usuaris de la UdG adscrits al grup institucional
(Reading –articles i títols de revista més llegits–, Publishing –articles publicats
pels nostres investigadors o revistes on publiquen més–, Impact –estadística de
lectura d’un article, índex alternatiu–, Social –quins grups segueixen els nostres
usuaris–).
Gestió dels usuaris (alta/baixa).
Fàcil migració de Premium a MIE.
Nova formació de formadors (actualització).
Obtenció de material promocional.
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La UdG també ha coordinat durant un any el Grup de Treball Mendeley del CSUC (de febrer
2015 a febrer de 2016), fet que ha comportat la coordinació de la implementació de la MIE
als 14 membres del CSUC, la redacció d’objectius i la memòria de 2015, reunions i suport a
través de la llista mendeley@cbuc.cat, així com aspectes més tècnics.
A primers de 2015 teníem 1.150 usuaris i s’ha tancat l’any amb 1.664, amb un increment de
514 usuaris registrats (44,70 %). Dels 1.664, 862 s’han afegit al grup MIE UdG. La UdG va
acabar l’any amb 217 grups privats.
S’ha fet una nova campanya de promoció i de formació entre investigadors, doctorands i
estudiants; cal destacar el nou curs «Mendeley avançat», orientat al PDI i impartit a l’ICE el
mes de novembre.
Del total d’assessoraments documentals registrats l’any 2015, n’hi ha 210 sobre el gestor
documental, que representen un 11,31 % del total d’assessoraments (un 2,45 % més respecte
a l’any anterior). Dins les diverses tipologies d’assessoraments documentals, Mendeley és el
tercer més sol·licitat (després de Biblioteca digital i Cercador+ i Com citar –estils i
referències–).

L’enquesta al PDI sobre l’ús de la Biblioteca de la UdG
El mes de març de 2015 es va realitzar una enquesta entre els docents.
Es va obtenir una mostra molt representativa, ja que sobre 1.545 membres del PDI van
respondre 425, que van mostrar un alt grau de satisfacció global:

Un 79 % del professorat consultat considera (4 i 5, en escala de l’1 al 5) que la Biblioteca
cobreix les seves necessitats bibliogràfiques pel que fa al desenvolupament de la seva recerca
i docència i en el detall; els recursos i serveis de la Biblioteca pels quals es demana valoració
obtenen qualificacions molt altes:
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Recursos i serveis

Instal·lacions i
equipaments
Servei d’adquisicions
Catàleg
Préstec interbibliotecari
Gestió de bibliografia
recomanada
Repositori digital (DUGi)
Biblioteca digital

Percentatge de les
respostes amb alta
valoració
(4 i 5, en escala de l’1 al 5)
89 %
75 %
74 %
71 %
60 %
56 %
77 %

Cal destacar l’excepcionalment alta satisfacció amb la qualitat de l’atenció rebuda:
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Suport a la docència
Bibliografia recomanada
Com els altres anys, durant el 2015 s’ha seguit realitzant la tasca de marcatge de tots els
títols de la bibliografia recomanada, per tal que l’estudiant pugui saber, quan consulta el
catàleg, si un document forma part de la bibliografia recomanada d’una assignatura. La
consulta es pot fer per a cada estudi o directament per a cada assignatura.
S’han seguit completant els enllaços directes des de la bibliografia recomanada a l’article o
capítol de llibre de la biblioteca digital d’alguns estudis.

El préstec
–

Dades d’ús del servei de préstec interbibliotecari:
Sol·licitant
573
260
924
1.757

Barri Vell
Emili Grahit
Montilivi
TOTAL
–

–

Subministrador
612
14
210
836

TOTAL
1.185
274
1.134
2.593

Dades d’ús del servei de préstec consorciat (PUC):
PUC
3.981
Sol·licitants de la UdG
4.630
UdG subministradora
8.611
TOTAL
Dades d’ús del servei de préstec in situ: 597

Dades de l’activitat de les biblioteques de campus
Montilivi
Total

Mitjana
diària

Barri Vell

Emili Grahit

Total

Mitjana
diària

Total

Mitjana
diària

Visites

807.656 2.462

271.916

828

171.255

680

Préstecs

46.882

75.682

231

23.333

93

143
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Montilivi

Barri Vell

Emili Grahit

Dilluns-divendres
Montilivi

Barri Vell

Emili Grahit

Total

Total

Total

Mitjana diària

Mitjana diària

Mitjana diària

Visites

702.503 2.927

245.621 1.023

166.481 774

Préstecs

42.463

68.180

22.702

177

284

106

Caps de setmana i festius
Montilivi

Barri Vell

Total

Mitjana diària Total

Mitjana diària

Visites

76.072

864

26295

299

Préstecs

4.026

46

7.502

85

Dissabtes al matí
Emili Grahit
Total

Mitjana diària

Visites

4.774

129

Préstecs

631

17
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Nits
Montilivi
Total

Mitjana diària

Visites

29.081

373

Préstecs

393

5

El programa «La Biblioteca forma»
Activitats destacables durant el curs 2014-2015:
•

S’ha donat un augment de cursos dins la formació reglada i una lleu disminució dins
la no reglada, que esdevé més inestable.

•

S’han realitzat 3 cursos més a graus (1 d’ells correspon a la nova formació adreçada
als estudiants ERASMUS que arriben a la UdG) i es mantenen els cursos a TFG.

•

S’han donat 3 cursos per a PDI a demanda de l’ICE i del col·lectiu mateix.

•

Es consolida el model de formació de l’Escola de Doctorat, que a partir del curs 20142015 es defineix amb un únic curs repartit en 5 sessions diferents.

•

Es finalitza el SPOC (Small Private Online Course) orientat als estudiants de l’Escola
Politècnica Superior que no realitzen sessions de formació presencial. És un curs en
línia amb eines metodològiques de suport per realitzar el TFG, desenvolupat pel
Servei de Llengües Modernes i per la Biblioteca de la UdG. El contingut del curs està
organitzat en mòduls i en format audiovisual i amb autoavaluació final.

Memòria de la Biblioteca de la UdG 2015

26

•

Entenent el servei com a mitjà de suport a la docència dels estudiants, la Biblioteca
d’Emili Grahit i la secció de Projectes i Comunicació han transformat la guia en un
vídeo per arribar millor a un públic cada dia més multimèdia: Canal BibliotecaUdG a
YouTube https://youtu.be/bdeq0LBwV8k

La formació en dades (2014-2015):

Sessions

Hores

%
E. esperats E. assistents assistents

TOTALS, FORMACIÓ REGLADA 60
TOTALS,
FORMACIÓ
NO
REGLADA
20

232

367,75

5195

4074

78,3 %

46

47

1200

906

75,5 %

TOTAL

278

414,75

6395

4980

77,8 %

Cursos

80

Evolució del nombre d’estudiants assistents:

Formació reglada Biblioteca UdG
TOTAL GRAUS
TOTAL TFC/TFG
TOTAL DIVERSOS (Dipl./Llic.)
TOTAL CLE
TOTAL MÀSTERS I POSTGRAUS
TOTAL DOCTORAT
TOTAL PAS UdG
TOTAL PDI
TOTALS
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E. esperats

E. assistents

% assistents

3361

2534

75 %

1549

1316

85 %

0

0

0%

0

0

0%

219

169

77 %
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20

71 %

0

0

0%

38

35

92 %

5195

4074

78 %
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Formació
UdG

no

reglada Biblioteca

TOTAL IES
TOTAL JPO
TOTAL MÉS GRANS DE 50 ANYS
ALTRES
TOTALS
TOTAL FORMACIÓ
REGLADA I NO REGLADA

E. esperats
445

E. assistents
401

% assistents
90 %

679

447

66 %

31

13

42 %

45

45

100 %

1200

906

75,5 %

6395

4980

78 %

Evolució del nombre d’estudiants assistents:
5400
5303

5300
5200
5100
5041

5000

4980

4900
4800

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Nombre d’estudiants UdG assistents (formació reglada) en relació amb el total de
matriculats:
2012-2013

2013-2014

2014-2015

Estudiants matriculats a la UdG

12167

12032

12142

Estudiants assistents*

3687

3965

4039

% assistents segons matrícula UdG

30 %

33 %

33 %

Font: Dades oficials de matrícula de la UdG. Universitat de Girona. Gabinet de Planificació i Avaluació i dades
«Formació Biblioteca: sèrie històrica».
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Tipologia d’estudiants assistents
3000
2500
2000
1500
2012-2013
1000

2013-2014
2014-2015

500
0

1200
1000
800
2012-2013

600

2013-2014
2014-2015

400
200
0

TOTAL IES

TOTAL JPO
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Evolució del nombre total de cursos de formació impartits:
Formació reglada
Biblioteca UdG

Cursos
2012-2013

2013-2014 2014-2015

TOTAL GRAUS

26

30

34

TOTAL TFC/TFG

8

10

10

TOTAL DIPL./LLIC.

4

*

*

TOTAL CURS LLIURE ELECCIÓ

2

**

**

TOTAL MÀSTERS

6

9

12

TOTAL DOCTORAT

2

2

1

TOTAL PDI

1

3

3

TOTAL PAS
TOTAL

1
49

55

60

Formació no reglada Biblioteca
UdG
2012-2013

2013-2014 2014-2015

TOTAL IES

20

19

12

TOTAL JPO

5

5

5

TOTAL MÉS GRANS DE 50

1

2

1

ALTRES

3

1

2

TOTAL

29

27

20

Total reglada i no reglada

78

82

80

*El cursos 2013-2014 i 2014-2015 no s’ha impartit formació a diplomatures i llicenciatures, que ja
s’han extingit.
** Les dades del CLE «Aprèn a elaborar mapes», impartit al Barri Vell, es comptabilitza a partir
d’aquest curs dins del total de graus, ja que passa de ser un CLE de la llicenciatura a crèdits de
reconeixement acadèmic del grau. En la resta de campus, a causa de l’extinció de les titulacions
antigues, ja no s’imparteixen més crèdits de lliure elecció.
84

82

82
80

78

80

78
76

2012-2013

2013-2014

2014-2015

La formació reglada té un nivell similar, en els darrers cursos, ara que pràcticament està
implementada a tots els estudis de grau. La formació no reglada també es manté estable.
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Per tipologia de cursos de formació impartits
35
30
25
20
15

2012-2013

10

2013-2014

5

2014-2015

0

20
18
16
14
12

2012-2013

10

2013-2014

8

2014-2015

6
4
2
0

TOTAL IES

TOTAL JPO
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Evolució del nombre de sessions de formació impartides:
297

300
290

278

280

278

270
260

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Sessions impartides per tipologia d’estudis: formació reglada
160
140
120
100
80
60

2012-2013

40

2013-2014

20

2014-2015

0
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Sessions impartides per tipologia d’estudis: formació no reglada

60
50
40
2012-2013

30

2013-2014
2014-2015

20
10
0

TOTAL IES

TOTAL JPO

TOTAL MÉS
GRANS DE 50

ALTRES

Evolució del nombre d’hores impartides:
480
470

475

460

455

450
440
430

414

420
410
400

2012-2013

2013-2014

2014-2015

La desaparició de les llicenciatures i de la formació a demanda dins assignatures específiques
d’aquestes titulacions fa que baixi el nombre d’hores impartides.
Hi ha un lleuger augment de les hores impartides als TFG.
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Hores impartides per tipologia d’estudis: formació reglada
288
240
192
144
2012-2013

96

2013-2014
2014-2015

48
0

Hores impartides per tipologia d’estudis: formació no reglada

72
60
48
2012-2013

36

2013-2014
2014-2015

24
12
0

TOTAL IES

TOTAL JPO
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Servei d’Assessorament Documental
Com a extensió de la formació d’usuaris, els bibliotecaris-documentalistes ofereixen
assessorament personalitzat a tots els usuaris que ho sol·licitin. El Servei d’Assessorament
Documental, que com a professionals sempre hem fet, ha agafat especial rellevància tant en
el guiatge en la tria de recursos d’informació com en qüestions metodològiques per a la
redacció de treballs de final de grau o de màster.
L’any 2015 s’han realitzat 862 assessoraments, que corresponen a un total de 611 hores. Per
tipologies d’usuaris, els que més l’han utilitzat han estat els estudiants de grau (59,63 %) i el
personal docent i investigador (15,89 %). Les consultes més freqüents han estat sobre la
Biblioteca Digital i el Cercador +, com citar (estil i referències), sobre el gestor bibliogràfic
(Mendeley) o específicament sobre TFG/PFC.

Servei d’informació via WhatsApp
El mes de setembre, coincidint amb l’inici del curs acadèmic 2015-2016, s’ha posat en marxa
el servei d’informació via WhatsApp. És un servei d’informació i referència puntual (serveis,
recursos, espais i equipaments o preguntes d’informació general). Quan les consultes
requereixen una resposta específica, es deriven a un documentalista.
El temps de resposta màxim és de 24 hores i dins l’horari establert a les condicions del
servei.
Cadascuna de les tres biblioteques té un WhatsApp propi associat a un número de telèfon
diferent. A cada biblioteca i a cada torn hi ha una persona encarregada de respondre (des del
mòbil o des de l’ordinador –WhatsApp Web–).
Dades globals dels 3 primers mesos de funcionament (del 15 de setembre al 15 de desembre):
Altes als grups
(3 números WhatsApp, 3 biblioteques)

78

Missatges rebuts

635

Missatges enviats

476

Consultes completades per correu electrònic o
22
derivades al Servei d’Assessorament Documental
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La Biblioteca i la UdG
Col·laboració amb els diferents serveis i facultats
Amb les facultats
L’any 2015 s’ha realitzat l’avaluació dels estudis de diversos centres docents de la UdG:
–
–
–
–
–
–

Escola Politècnica Superior
Facultat de Dret
Facultat de Lletres
Facultat d’Educació i Psicologia
Facultat de Medicina
Facultat d’Infermeria

Les biblioteques de campus han facilitat a les comissions internes informes del servei amb
informacions susceptibles de ser incloses als autoinformes d’acreditació de cada facultat o
escola. En la majoria de casos els comitès d’avaluació externs han valorat molt positivament
l’acció de la Biblioteca de la UdG.
Amb el club de lectura UdGLlegeix

S’inicien les activitats del club de lectura «UdGllegeix» del curs 2014-2015, amb dues
lectures:
–

–

La Nació en la Història, d’Anthony D. Smith , presentada i moderada pel professor
Xavier Torres. Dijous 26 de març de 2015, a l’Aula Cartoteca de la Biblioteca del
campus del Barri Vell.
El Secreto de Prometeo y otras historias sobre la tabla periódica de los elementos,
d’Alejandro Navarro Yáñez, presentada i moderada pel professor Josep Duran.
Dijous 11 de juny, a la Sala Josep Estalella de la Biblioteca del campus de Montilivi.
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Els curs 2015-2016 es torna a fer una proposta de 5 lectures, S’inicien les activitats del club
de lectura «UdGllegeix» del curs 2015-2016 amb dues lectures:
–

–

És la política, idiotes!, de Quim Brugué, i Fuego y cenizas, de Michael Ignatieff,
presentades i moderades pels professors Quim Brugué i Salvador Martí. Dijous 15
d’octubre, a la Sala Josep Estalella de la Biblioteca del campus de Montilivi.
Strappo, de Martí Gironell, presentada i moderada per l’autor. Dijous 17 de
desembre, a la Sala Josep Estalella de la Biblioteca del campus de Montilivi.

Amb l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT)
Al llarg del 2015 s’ha continuat treballant en col·laboració amb l’OITT en la introducció de
dades al Portal de la Recerca de Catalunya (PRC), amb l’objectiu de millorar tant el
procediment de càrrega de les dades com la seva qualitat; per aquest motiu s’han dut a terme
dues reunions de treball que han permès acabar l’any amb els objectius assolits i plantejar
l’obertura del portal.

Amb l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
El divendres 29 de maig es va participar en la campanya organitzada per commemorar el dia
mundial sense tabac. L’objectiu de la campanya, dins del dia mundial sense tabac, era
informar i fer difusió als universitaris fumadors (i no fumadors) sobre l’aplicació gratuïta per
al mòbil RESPIRAPP.
El 7 d’octubre es va celebrar a totes les universitats de la xarxa de l’Estat espanyol el dia de
les universitats promotores de salut, i com a activitat conjunta es va oferir fruita a la
comunitat universitària, per potenciar-ne el consum. La Biblioteca va habilitar un punt de
distribució de pomes.
De l’1 al 18 de desembre la Biblioteca va participar en la recollida de joguines per a la
campanya de Nadal de Creu Roja Joventut.
Del 4 a l’11 de setembre la Biblioteca va participar en La Marató de TV3 instal·lant una
guardiola de recollida de diners als taulells de les biblioteques de campus.

Amb el Servei de Llengües Modernes
Al llarg del 2015 es van fer diverses accions, les més destacables de les quals van ser:
adaptació de la secció de novel·la anglesa de la secció de novel·la per a l’autoaprenentatge de
llengües (terminologia emprada pels nivells acadèmics (A, B, C)), i es va finalitzar el projecte
SPOC.
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Amb la xarxa d’innovació docent Joc i Aprenentatge
Es continua assistint a les reunions d’aquesta xarxa, que es va constituir a l’octubre de 2014 i
en la qual la Biblioteca ha participat des del principi. Durant el primer semestre els
participants presenten les seves experiències i inquietuds. A la reunió del 20 de maig
presentem el nostre pla de formació i per què ens interessa participar-hi. Al juny es fa una
reunió per determinar quina és la línia de treball de cara al curs 2015-2016.
Amb els serveis de promoció per a la captació de nous usuaris








Instituts d’ensenyament secundari
La Biblioteca continua participant en tots els esdeveniments relacionats amb els IES
proposats tant per l’Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals com pels
mateixos IES.
Jornada de Portes Obertes (JPO) (20 de febrer i 16 de maig)
Com cada any, es col·labora amb un estand a la fira «Ho tens a la UdG» i fent visites
guiades per la Biblioteca.
Jove Campus de Recerca (JCR) (7 de juliol, de 9.30 h a 11 h)
Visita de 60 estudiants de primer de batxillerat de diferents centres, repartits en 3
grups de 20 persones. Se’ls fa una sessió d’acollida i presentació gràfica, una visita
amb una breu pràctica i exercicis de cerca amb diferents motors. Se’ls lliura una
targeta de la Biblioteca.
Bibliovisites a IES
Se segueix desenvolupant el programa de sessions de formació per als IES de la
demarcació de Girona interessats que els seus estudiants de primer de batxillerat
utilitzin la Biblioteca de la UdG per fer el treball de recerca.
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La Biblioteca i la societat
Col·laboració amb biblioteques públiques
Projecció a la ciutat
S’inicia el desplegament del projecte LABO a la demarcació de Girona. LABO (Laboratoris
d’Aprenentatge de Biblioteques Obertes) és un projecte transversal de col·laboració de
biblioteques públiques i biblioteques universitàries (UOC, UPC i UdG).
El projecte té una doble vessant:
–
–

Establir contactes amb la xarxa de biblioteques de Girona
Posar en marxa el projecte Codeclub

En relació amb el Projecte Codeclub, s’acorda amb l’Escola Politècnica Superior i amb la
Facultat d’Educació i Psicologia que els estudiants que participin en el projecte obtindran un
crèdit.

Se n’han fet dues edicions, en les quals han participat 8 estudiants, que han valorat molt
positivament l’activitat. Els tallers s’han realitzat a les biblioteques públiques Just M. Casero,
Carles Rahola i Iu Bohigas, i a la de Lloret de Mar, amb un total de 28 sessions.

Col·laboració amb la Fira del Llibre Prohibit
S’inicia la col·laboració amb l’equip que organitzarà la 3a edició de la Fira del Llibre Prohibit,
que se celebrarà a Llagostera el juliol de 2016.
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Exposicions a les sales de les biblioteques
–
–

Exposició «Català, llengua d’Europa», promocionada pel Servei de Llengües de la
Universitat (3-13 de febrer)
Exposició «La il·lustració i la medicina», de Pere Lluís Leon (23 de febrer-20 de març)

–

Exposició «Despertador dels catalans: llibres coetanis sobre la Guerra de Successió» (13
de març-30 d’abril).

–

Exposició bibliogràfica sobre David Jou (16 de febrer-8 de març).

–

Exposició «Fotografia solidària», realitzada des del servei de Cooperació de l’Ajuntament
de Girona (2-27 de març).
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–
–
–

Exposició «Univers(itat)», en el marc de les activitats «Temps de cultura a la tardor» i
com a resultat d’un taller d’art visuals (novembre).
Exposició «Els moviments de pobles a l’època medieval» (desembre).
Exposició «Les mines antipersones al Sàhara Occidental», produïda per l’ACAPS Wilaia
Alt Penedès (9-22 desembre).

Participació en esdeveniments
–

Setmana de la Ciència (del 13 al 27 de novembre de 2015)
Exposició bibliogràfica per commemorar l’Any Internacional de la Llum i l’Any
Internacional dels Sòls.

–

Durant tot l’any continua la itinerància a diferents localitats de les comarques gironines
d’exposicions a les quals la Biblioteca ha aportat documents dels seus fons especials.
Una de les destacades ha estat la cessió a l’exposició permanent «L’exili cultural català de
1939», inaugurada el 21 de març a Agullana.
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També s’han cedit documents per a l’exposició «Girona als ulls de les viatgeres. (s. XIXXX)», del Museu d’Història de Girona (5 de juny-27 setembre).
–

«Curs d'introducció al pensament de Raimon Panikkar», organitzat per l’Associació
d’Estudiants de Filosofia de la UdG (Assofia), la Càtedra Ferrater Mora, la Biblioteca de
la UdG i el Seminari Raimon Panikkar de Pensament Intercultural, com a activitat
preparatòria del Simposi Raimon Panikkar, que va organitzar la Càtedra Ferrater Mora a
la UdG el maig de 2015. El curs va anar a càrrec de Xavier Serra Narciso, catedràtic
emèrit de filosofia i coordinador de l’edició catalana de l’Opera Omnia Raimon Panikkar.

Els representants de la Fundació Vivarium i el Director General d’Afers Religiosos de la
Generalitat de Catalunya van visitar el Fons Panikkar.
–

Web bibliogràfica de Michele Taruffo. Amb motiu de la celebració del congrés Un Jurista
Pluridisciplinari: al voltant del Pensament de Michele Taruffo (23 i 24 de gener de 2015),
la Biblioteca de la Universitat de Girona va preparar una llista exhaustiva de tota l’obra
acadèmica d’aquest eminent professor i processalista.
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–

Enregistraments de televisió a la Biblioteca: un per al programa «Tot un món» de
TV3 dedicat al doctorand de la UdG Tayssir Azouz (febrer) i l’altre en el rodatge d’un
programa documental en el qual apareix el professor Javier Cercas.

Cooperació interbibliotecària
Participació en els grups de treball de la CBUC i el COBDC:
CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes)
PICA (Programa de Préstec Interbibliotecari Consorciat i d’Accés), inclou:
– Préstec consorciat (PUC): servei gratuït que permet als usuaris de les biblioteques
de les institucions membres del consorci sol·licitar i tenir en préstec documents
d’una altra biblioteca del CSUC.
– Préstec interbibliotecari (PI): permet que els usuaris de les biblioteques puguin
endur-se llibres en préstec d’altres biblioteques i fer petició de còpies.
– Préstec in situ: és un servei gratuït que permet emportar-se físicament en préstec
documents d’altres biblioteques membres del CSUC adreçant-se directament a la
biblioteca que té el document que es vol.
GEPA (dipòsit d’emmagatzematge consorciat de documents)
Grup de gestió de la BDC (Biblioteca Digital de Catalunya-RELECTRO)
Gestor de referències bibliogràfiques Mendeley
Portal de la Recerca de Catalunya (juntament amb l’OITT)
Grup de Suport a la Recerca
GICS (Gestió de la Informació en Ciències de la Salut), del COBDC
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Participació en la gestió dels repositoris següents:
– Recercat (dipòsit de la recerca a Catalunya)
– TDX-TDR (tesis doctorals en xarxa)
– RACO (revistes catalanes amb accés obert)
– MDC (Memòria Digital de Catalunya)
– MDX (Materials Docents en Xarxa)
– Dialnet Plus (repositori de sumaris de revistes)
Participació en grups de treball de Rebiun (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas):
– Línia 3 del III Pla estratègic de Rebiun 2020: Potenciar el desenvolupament i l’ús de la
Biblioteca Digital 2.0, Internet i les xarxes socials.
− Grup de treball de repositoris.
− Grup de treball de llibres electrònics (acord UNE)
– Línia 4 del III Pla estratègic de Rebiun 2020: Construir i oferir un catàleg de serveis i
productes col·laboratius de qualitat de REBIUN.

Jornades i cursos
Anualment la Biblioteca organitza una jornada d’intercanvi de coneixements. Aquest és el 8è
any, dedicat a la projecció a la ciutat:
8è WORKSHOP de la Biblioteca de la UdG: «La projecció a la ciutat». Hi ha
intervingut també els professors Xavier Cufí, Eduard Muntaner, Mariona Niell i Claudi Yoldi,
així com l’expert Jordi Canal i Artigas.
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8è Workshop de la Biblioteca de la UdG
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Jornades de formació per a bibliotecaris
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

«Participa com a avaluador de projectes R+D+i certificats»
«Màrqueting digital»
«Marc legal de la propietat intel·lectual i industrial»
«Educació i cultura en una societat 3.0»
«Impacte científic, polític i social de la recerca en Ciències Socials i Humanitats a
Europa»
«Pick up idees sobre ludificació de la docència»
«La facturació electrònica a la UdG»
«Curs d’infografia: aprèn a representar gràficament la informació»
«La classe capgirada»
«Innovació docent i transformació educativa»
«Transparència de dades a l’administració»
«Identitat digital i reputació digital»
«Univest 2015»

Formació permanent
El personal de la biblioteca ha assistit a 80 cursos de formació:
− 35 cursos del pla de formació del PAS,
− 14 cursos (en línia o presencials) sobre productes o serveis,
− 6 cursos d’idiomes,
− 12 cursos organitzats per altres serveis o facultats de la UdG i
− 13 cursos externs.
S’ha realitzat una mitjana de 1,25 cursos per persona. En total s’han rebut 1.013,40
hores de formació i 352 assistències realitzades per 64 persones.
S’han presentat cinc comunicacions a trobades professionals i s’ha participat en dues
estades professionals.
Cursos externs i jornades

– CSUC-CBUC: «Normalització a la recerca: aplicació de l’estàndard CERIF», març de
2015

– CSUC-CBUC: «Establishing research data management in European universitites»,
abril de 2015

– Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC): «Dissenya amb
Inkscape», maig de 2015

– Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres de Catalunya (CDL de
Catalunya): «Prezi, una eina original i creativa». Virtual, juliol de 2015
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– REBIUN-Universidad de Murcia: XIII Jornadas CRAI. Aprendizaje Virtual: MOOCs y
CRAIs, juny de 2015

– Institut d’Estudis Catalans (IEC): Quartes Jornades sobre Gestió de la Informació
Científica (JGIC-2015), maig de 2015

– Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAGDC): XV Congrés
d’Arxivística de Catalunya, maig de 2015

– REBIUN (Universidad de Córdoba): XIV Workshop REBIUN de Proyectos Digitales.
VI Jornadas de OS-Repositorios. «Los horizontes de los repositorios»,

– UPF: XII Jornada de la Asociación de Usuarios de Ex Libris en España (Expania),
abril de 2015

– Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC)-GICS: Jornada
ClinicalKey, gener de 2015

– Editoriales Universitarias Españolas (UNE)-REBIUN: V Jornadas Digitales sobre
Libro Electrónico UNE (Madrid), juny de 2015

– Departament de Salut (Generalitat de Catalunya): I Jornades de Biblioteques i Salut
de Catalunya: «Tendències de futur: nous horitzons, nous entorns i reptes
professionals», juny de 2015

– Institut Cartogràfic de Catalunya (ICCC): «Workshop Internacional Història de la
Cartografia Ibèrica», març de 2015

Comunicacions

– Olivé Comadira, O.; Plana Par, C.; Nonó Rius, B. (2015). Mejoras técnicas que

aportan valor añadido a las publicaciones de investigación. Comunicación presentada
en el XIV Workshop Rebiun de Proyectos Digitales / VI Jornadas OS-Repositorios
(Córdoba, 11-13 de març de 2015). http://hdl.handle.net/10396/12633

– Benavides, Roser Ayudas al investigador para publicar: los recursos de la biblioteca
universitaria, dins la sessió temàtica «Factor de impacto: qué es y a quienes
preocupa», XLI Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y
Unidades Coronarias, San Sebastián, 16 de juny

– I Jornades de Biblioteques i Salut de Catalunya, «Tendències de futurs: nous
horitzons, nous entorns i reptes professionals». Barcelona, 18 de juny de 2015

- Roser Benavides: Taller 1: Gestors bibliogràfics socials: què puc compartir?
- Anna Roca, Joan-Carles Corney: Reivindiquem un nou perfil bibliotecari: els tutors
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bibliogràfics! El servei d'assessorament documentalista de la Biblioteca del Campus
de la salut de la UdG

– Nonó, B. Olivé, O. i Varela, E. «Aprèn a transcriure amb Transcriu!!! La col·laboració de
la biblioteca en l’aprenentatge de la lectura de documentació medieval i moderna».
Univest 2015. UdG, 9 i 10 de juliol. http://dugi-doc.udg.edu//handle/10256/10807
Vistes professionals i estades a l’estranger
–

Visita professional a la biblioteca pública Carles Rahola, febrer de 2015

–

Visita EPSON, març de 2015

–

Visita professional a la Biblioteca del Seminari de Girona, abril de 2015

–

«Erasmus staff mobility for training: Haaga-Helia University of Applied Sciences».
Hèlsinki, abril de 2015

–

«Erasmus staff mobility for training: University of Plymouth». Plymouth (UK), maig de
2015
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Resum d’indicadors d’ús dels serveis
2014

2015

Visites

1.216.642

1.250.645

Préstecs

132.823

125.225

Peticions a altres centres

1.766

1.757

Préstecs a altres centres

773

836

Activitat dels usuaris

Préstec interbibliotecari

PUC (préstec sol·licitat directament per l’usuari a biblioteques del
CBUC)
Peticions als centres de la CBUC

4.063

3.981

Préstecs als centres de la CBUC

4.781

4.630

Articles
de
descarregats

revistes

electròniques 384.097

336.231

Consultes a base de dades

359.436

348.749

Usuaris de Mendeley

1.150

1.664

–

862

Usuaris adscrits a la UdG MIE
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Pressupost
ANY
Despeses corrents
Becaris coop. educativa
Manteniment
Biblioteca digital
Subscripcions en paper
Serveis
TOTAL ANUAL

2013
37.000,00 €
45.000,00 €
8.822,00 €
342.083,00 €
90.000,00 €
4.500,00 €
527.405,00 €

2014
35.000,00 €
45.000,00 €
10.200,00 €
325.496,00 €
85.000,00 €
4.500,00 €
505.196,00 €

2015
35.000,00 €
45.000,00 €
51.179,00 €
356.168,00 €
85.000,00 €
4.500,00 €
576.847,00 €

PIU Fons Bibl.

166.666,67 €

166.666,67 €

166.666,67 €

Aportació centres
Fons Bibl.

217.128,02 €

229.445,90 €

192.927,61 €

Quadre comparatiu del pressupost total de la Biblioteca
600000
576.847,00 €

580000
560000
540000

527.405,00 €

520000

505.196,00 €

500000
480000
460000

2013
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Quadre comparatiu del pressupost del fons bibliogràfic
400.000,00 €
350.000,00 €
300.000,00 €
250.000,00 €

Bib

200.000,00 €

PIU

150.000,00 €

Centres

100.000,00 €
50.000,00 €
0,00 €

2013

2014

2015

Quadre comparatiu del pressupost de les subscripcions en paper
92000
90000

90.000,00 €

88000
86000

85.000,00 €

85.000,00 €

2014

2015

84000
82000
80000

2013

Quadre comparatiu del pressupost de la biblioteca digital
356.168,00 €

360000
350000

342.083,00 €

340000
330000

325.496,00 €

320000
310000

2013
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Biblioteca de la UdG, 2015
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