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1. L’Organització de la Biblioteca
Seccions i unitats de servei a l’usuari
- Direcció
- Els serveis tècnics:
- Adquisicions
- Procés Tècnic
- Documentació
- Les unitats de servei a l’usuari:
- Barri Vell : Fons de la Facultat de Lletres i els estudis de Psicologia,
Pedagogia i Educació Social.
- Dret : Fons de la Facultat de Dret.
- Emili Grahit: Fons dels estudis de Magisteri i d’Infermeria.
- Montilivi: fons de l’Escola Politècnica Superior, la Facultat de Ciències i els
estudis d’Empresarials.
Activitats de gestió i organització interna:
Continua el procés d’avaluació iniciat el curs anterior. Entre setembre i desembre s’ha
redactat l’autoinforme i s’ha tramés a la CAE(Comissió Externa d’Avaluació). S’ha rebut la
visita de la CAE, i posteriorment l’Informe d’Avaluació Externa. S’ha redactat l’informe
final i el document de propostes de millora.
A partir de les propostes de millora redactem unes línies d’actuació i definim unes
actuacions concretes, orientades a assolir els objectius i millores proposats.

El personal de Biblioteca
Total
Personal bibliotecari
Personal administratiu
Becaris
Total personal de biblioteca

30
21
10
61

% sobre el personal de
biblioteca
49,1%
34,4%
16,3%

La formació permanent
Assistents a cursos de formació permanent
Total de cursos

3

92 (1, 8 cursos per persona)
36

Cursos del Pla de Formació de la UdG:
Curs
Seminari sobre educació postural per llocs de treball estàtics
Seminari sobre la participació i funcionament dels òrgans de govern
de la UdG
Tècniques de comunicació oral
Iniciació a Internet
Mòdul II de WORD
Disseny de pàgines web
Informació bàsica en prevenció de riscos
Mòdul I d'Access
Seminari sobre la nòmina
Edició de pàgines web
Introducció a la gestió del pressupost
Seminari sobre incendis
Tècniques de comunicació escrita
Anglès per a tècnics dels serveis informàtics
Conducció d'equips de treball
Drets i deures dels funcionaris
Mòdul II d`'EXCEL
Anglès administratiu II
Base de dades i Access
El sistema i el procediment de registre d'entrada de documents
L'efectivitat de l'administratiu en el marc de les competències dels
serveis
Manteniment i conducció d'instal·lacions
Mòdul I d'EXCEL
Organització del temps i del treball personal
Procediment administratiu de les àrees de gestió
Programa informàtic FÈNIX
Seminari sobre gestió del correu
Seminari sobre manipulació manual de càrregues
Seminari sobre primers auxilis
Tècniques de millora dels processos administratius

Assistents
9
7
7
6
6
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cursos organitzats per altres entitats:
Curs
Biomedical information resources
Information resources for engineering
Curs de PowerPoint per directius
Digitalització de documents
Gestió de projectes
Les enquestes com a eina d'avaluació dels serveis bibliotecaris
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Assistents
2
2
1
1
1
1

2. Espais i equipaments
La Unitat de Dret es trasllada al nou edifici de la Facultat, al campus de Montilivi.
La Cartoteca amplia l’horari d’obertura fins les 20:30 h.
Pel que fa a l’equipament informàtic, s’ha ampliat i renovat el maquinari i programari dels
servidors de dades i s’està en via d’efectuar la migració del catàleg VTLS de MPE a UNIX.
S’han instal·lat més bases de dades de consulta local a ERL i Metaframe, de manera que
ara són consultables des dels despatxos i des de casa amb UdG Remote.
També s’ha instal·lat el programa de gestió de préstec interbibliotecari a les Unitats de
Barri Vell i Montilivi, com a part del procés de descentralització d’aquest servei.
S’instal·la el programa ARIEL de transmissió de documents electrònics en els processos
de préstec interbibliotecari.
Dades de resum
Número de Biblioteques
4
Total de m2 de biblioteca
3.283
Total de m lineals de biblioteca
6.539
Total de m2 de dipòsit
400
Total de punts de lectura
692
Punts de lectura informatitzats
39
Total ordinadors de treball
44
Altres equipaments (lectors de microformes, videos, etc.)
15

3. Els Serveis
Adquisicions i col·lecció
S’han adquirit 15.138 volums per compra i 3.282 entre intercanvis i donatius. L’increment
de la col·lecció, doncs, ha estat de 18.420 volums.
Fons ingressats l'any 1999

Emili Grahit
11%

Montilivi
26%

Dret
11%

Barri Vell
52%
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Distribució del fons de publicacions periòdiques

Distribució del fons de monografies

Rev. Electròn.
Emili Grahit

Emili Grahit
Montilivi

14%

4%
Montilivi

9%

27%

30%

Dret

Dret

13%

17%

Barri Vell
Barri Vell

39%

46%

Dades econòmiques:
Despesa en monografies
77.865.615
Despesa en publicacions periòdiques
40.146.601
Despesa en bases de dades
7.452.065
Despesa en altres materials
346.406
Total despesa en fons bibliogràfics
125.810.687
Despesa en informació electrònica
8.451.520
% de despesa en inf. electrònica sobre el total de despesa
6,87 %

El Catàleg
S’inicia la catalogació automatitzada del fons de mapes de la Cartoteca.
Tenim 187.507 registres al catàleg, que corresponen a 141.858 títols.

Activitat a les biblioteques: visites, consultes i préstec
S’ha automatitzat el servei de préstec de la Unitat de Servei a l’Usuari de Turisme (centre
adscrit a la UdG).
Dades de resum:
Nombre de visites a les biblioteques
Nombre de documents consultats
Nombre de préstecs

784.403
390.340
159.047 (13 per usuari potencial)*

* El descens en el nombre de préstecs s’atribueix a l’ampliació dels terminis de
devolució.
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Activitat curs 1999/2000
327.287

229.461

131.947

121.297

133.078
94.577

74.988

72.932

64.164

46.595

22.538

14.926
Montilivi

Barri Vell

Dret

Assistència
Consultes
Préstecs

Emili Grahit

Activitat. Mitjanes diàries curs 1999/2000
943

661
502
380

350

328
253

242

216
134

56

Montilivi

Barri Vell

78

Dret

Assistència
Consultes
Préstecs

Emili Grahit

Activitat. Mitjanes diàries dilluns/divendres

Activitat. Dilluns/divendres
295.022

1.180

199.807

119.412

799
478
260

64.905

Montilivi

430

107.612

173

43.331

Barri Vell

Assistència
Consultes
Préstecs

Montilivi
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Barri Vell

Assistència
Consultes
Préstecs

Activitat. Cap de setmana

Activitat. Mitjanes diàries cap de setmana
333

32.265
29.654

306

13.685

12.535

141

129

10.083

104

3.264

Montilivi

Barri Vell

34

Assistència
Consultes
Préstecs

Montilivi

Percentatge d'assistència

Barri Vell

Assistència
Consultes
Préstecs

Percentatge de consultes

Emili Grahit
12%

Emili Grahit
19%
Dret

Montilivi

17%

42%

Montilivi
34%

Dret
16%
Barri Vell
2 9 %

Barri Vell
31%

Percentatge de préstecs
Emili Grahit
14%

Dret
9 %
Montilivi
4 8 %

Barri Vell
2 9 %
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El préstec interbibliotecari
S’ha descentralitzat el servei, per tal d’augmentar la rapidesa, i s’han habilitat dos punts
d’atenció i gestió, un a la Biblioteca Barri Vell i l’altra a la Biblioteca Montilivi.
S’han sol·licitat 874 monografies en préstec i 1.461 articles.
S’han subministrat a altres biblioteques 884 monografies en préstec i 775 articles.

La formació d’usuaris
1. Crèdit d'Introducció a la Biblioteca: consisteix en 1 crèdit (10 hores) de lliure
elecció adreçat principalment als estudiants de primer curs. Els grups tenen una
cabuda de 30 persones. Contingut : serveis bàsics (consulta al catàleg, préstec,
com citar documents, etc.).
2. Sessions de formació d'usuaris: sessions d'entre 30 i 45 minuts d'introducció als
serveis bàsics de la Biblioteca, adreçades als estudiants de primer curs. Aquestes
sessions es programen a totes les Facultats i Escoles que ho sol·liciten, dins de
l’horari de classe, o bé de manera independent a les diferents unitats de la
Biblioteca.
Número d’hores de formació d’usuaris : 101
Número d’assistents a cursos de formació d’usuaris: 1.408

4. La Xarxa
- Novetats a la web: S’han confeccionat pàgines de recursos de suport per a
estudiants i investigadors que contenen informació sobre com es fa un currículum,
com se cita correctament, bibliografia sobre tècnica de treball científic, etc.
- Recursos electrònics d’informació:
- Revistes electròniques: s’ha ampliat el número de subscripcions a revistes
electròniques, en el marc del projecte Biblioteca Digital de Catalunya, amb
137 títols de MCB de economia i 189 títols multidisciplinars d’Academic
Press.
- Sumaris electrònics de revistes: s’ha ampliat el nombre de sumaris
electrònics de revistes (6.845 revistes buidades).
La web ha rebut 108.278 visites
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5. Projectes especials
Durant aquest curs s’ha continuat amb els processos d’inventari, descripció i digitalització
de fons especials, com ara els manuscrits i documents personals dels fons Josep Ferrater
Mora, Prudenci i Aurora Bertrana i Jaume Vicens Vives.
S’ha completat la catalogació del fons Bertrana amb enllaços a una base de dades en la
qual s’han inclòs les dedicatòries originals que apareixen als llibres.

6. Relacions exteriors
La Biblioteca de la UdG és membre de:
- CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya):
- Participació en el projecte: ”La Universitat Digital, Laboratori de la SI”.
- Participació en la Biblioteca Digital de Catalunya.
- REBIUN (RED de BIbliotecas UNiversitarias).
- MECANO (Catalogo Colectivo de HeMEroteCAs Españolas de Ingenieria,Informática y
TecNOlogia).

- IFLA
- ALA
Enguany s’han organitzat :
- VTLS European User’s Group 13th annual meeting.
- S’ha col·laborat en l’organització de les Jornades d'homenatge a Aurora Bertrana :
Girona-Vilada, 7-9/X/99.

7. Comunicacions presentades en jornades
Merino, A.; Rufí, J. Las bibliotecas al servicio de la docencia y la investigación : comunicació
presentada en el marc de les Jornadas Rebiun.
Oliva, L. ; Rufí, J. El Fons d’Aurora Bertrana a la Universitat de Girona: comunicació
presentada en el marc de les Jornades d’homenatge a Aurora Bertrana.
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8. Publicacions de la Biblioteca
El Full Blau La Biblioteca informa:
Núm. 5: La Unitat de Servei a l’Usuari Barri Vell
Núm. 6: La Unitat de Servei a l’Usuari Montilivi
Núm. 7: La Unitat de Servei a l’Usuari Emili Grahit
Núm. 8: La Unitat de Servei a l’Usuari Dret
Núm. 9: Benvingut a la Biblioteca
Núm.10: Les revistes digitals
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