
Pla estratègic 2013-2016 

VI Workshop BiblioUdG 



1 Fase de benchmarking : visió, valors i funció de la 
biblioteca, línies estratègiques.  

2 Consell Tècnic: presentació i definició d’àmbits i 
línies.  

3 Grup de Treball: desenvolupament objectius 
estratègics i operatius. 

4 Consell Tècnic: Segona lectura. S’acorda incloure 
indicadors 

5 Grup de Treball: indicadors i revisió. 

6 Consell Tècnic:  Tercera revisió 

7 Direcció: Revisió i “entorn” institucional 

8 Difusió  2 
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Expertesa 
 

Col·laboració 
 

Voluntat de servei 
 

Compromís  
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Informació 
Comunicació  

Participar 
 en els  

Objectius 
UdG 

Eines i 
serveis 
digitals Btca i 

EEES 
Organització i 

equip 



Àmbit 1: comunicació i informació 

Línies:  
 
• Estratègies de comunicació i difusió 
• Fidelització i captació de nous segments 

d’usuaris 
• Consolidar relacions amb els serveis 
• Pla “la biblioteca forma” al model EEES 
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Àmbit 2: Participar en els objectius de la 
universitat 

Línies: 
 
• Paper de la biblioteca en el Campus 

d’Excel·lència Internacional.  
 
• Enfortir relacions amb les institucions 

participants en els projectes europeus.  
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Àmbit 3: eines i serveis digitals 

Línies: 
 
• Participar en la política a favor de l’accés 

obert 
 

• Revisar els serveis i la informació per 
utilitzar-los des dels dispositius electrònics.  

7 



Àmbit 4: La biblioteca i l’Espai 
Europeu d’Educació Superior 

Línies: 
 
• Analitzar els espais i adequarlos als nous 

usos.  
• Innovació tecnològica en els equipaments  
 
• Millorar la gestió de la col·lecció: ús intuïtiu  
 

 8 



Àmbit 5: L’organització i l’equip 
Línies: 
 
• Millorar l’emmagatzematge i la recuperació 

de la documentació interna.  
 
• Fomentar el desenvolupament de 

professionals experts que interactuïn amb 
el personal docent i els estudiants.  
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