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La biblioteca universitària 



La biblioteca de la 
Universitat de Girona 



Parlarem de.... 

• La Universitat de Girona 
• La Biblioteca. Estructura 
• Serveis que oferim 
 



La Universitat de Girona: desembre 1991-
desembre 2016 



La Universitat de Girona 
 

3 campus (Barri Vell, Centre i Montilivi) 

9 Facultats i Escoles  

8 Centres Adscrits 

24 Departaments 

16 Instituts de Recerca 

31 Càtedres  



Comunitat universitària 

15.658 Estudiants 

1.222 Personal docent i investigador (PDI) 

554 Personal d’administració i serveis (PAS) 
 
 
 
(Dades 2016) 



Parlarem de.... 

• La Universitat de Girona 
• La Biblioteca. Estructura 
• Serveis que oferim 
 



La Biblioteca. Estructura 
• Serveis Tècnics 
• Biblioteca del Campus Barri Vell  
• Biblioteca del Campus Centre 
• Biblioteca del Campus Montilivi 
• Centre de Documentació Europea 
Biblioteca única: lliure circulació de documents 
i persones per les tres seus.  
 10.336 m2 i 1853 punts de lectura 



Campus Barri Vell 



Campus Centre 



Campus Montilivi 





This library is the bigest 



Campus of Emili Grahit 



Parlarem de.... 

• La Universitat de Girona 
• La Biblioteca. Estructura 
• Serveis que oferim 
 



Horaris 

De dilluns a divendres  de 8 a 21h 
 
Caps de setmana i festius de 9 a 21h  
 
Obertura nocturna: maig i juny 
 
 

323 dies d’obertura al 2016 



Oberta a tothom?  

Accés lliure i consulta a sala 
 
Usuaris autoritzats: Diferents tipologies. 
 
 
 1.180.795 visites al 2016 



Suport a la Docència 
Des del 2007: EEES i evolució de les TIC:  
 
- De cursos a crèdits. 
- Canvi dels períodes de màxima ocupació 
- Les biblioteques deixen de ser el primer lloc on 

l’estudiant busca informació. 
 

 
 
 



Suport a la Docència 
Com reaccionem:  
 
- De suport paper a format electrònic: llibres-e 
- Pla de formació i assessorament  
- Suport a la confecció dels materials docents al 

Moodle (propietat intel·lectual)  
- Adaptació dels espais 

 
 
 

 
 
 



Suport a la Recerca 
Publicació i visibilitat de la tesi doctoral (TDX) 
Publicació en obert (el repositori institucional) 
Propietat intel·lectual  
Publicació de dades de recerca 
Bibliometria 
Acreditació i sexennis 
Portal de la recerca de Catalunya 
 
 



Els Fons especials 

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.  
 
 



La cooperació bibliotecària 

CBUC: Consorci de 
Biblioteques Universitàries 
De Catalunya 
 
CCUC: Catàleg col·lectiu 
Préstec Interbibliotecari 
Biblioteca Digital  
 
 



La biblioteca universitària 



 
Juliol de 2015: Conveni marc de col·laboració 
entre el Departament de Cultura, la UOC, la UPC 
i la UdG.  
 

 



Projecte LABO 

 
• “Espai de col·laboració transversal entre les 

diverses organitzacions i sistemes de gestió de 
les biblioteques públiques i biblioteques 
universitàries de Catalunya per a aconseguir 
un major aprofitament dels recursos al servei 
dels ciutadans” 
 



Actuacions LABO 

• dddd 



LABO a Girona: Actuacions 
 

• Espais LABO: programari 
 
• Compartir informació sobre horaris 
 
• Formació usuaris: Codeclub  
i Jocs matemàtics 
 “biblioteca juganera” 
 

 
 



LABO a Girona: Actuacions 
 

 
 

 
 

 



LABO a Girona: 
 

Desenvolupament professional:  
 
- Acollir bibliotecaris-Erasmus.  
 
-  Trobades professionals biblioteques 

públiques i biblioteca universitària.   
 

 
 



Gràcies! 
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