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Presentació
Tal com anunciàvem en la memòria del 2005, els objectius estratègics per al 2006 i el
2007 seguiran encaminats a assolir la consolidació de l’oferta dels nous serveis, els que
ens demana l’adaptació, també de la Biblioteca, al model europeu d’educació superior.
Així, doncs, hem seguit enfortint aquelles funcions que, d’acord amb aquestes
premisses, poden donar un millor servei a estudiants i professors.
Aquest any hem consolidat un primer impuls en aquest sentit a la Biblioteca del Barri
Vell, amb la creació del nou espai que anomenem Centre de Recursos, el CRAI, que ha
de promoure una oferta adequada perquè l’estudiant assoleixi el grau d’autonomia que
ens demana Europa. Les aules per al treball col·lectiu, el préstec d’ordinadors portàtils
(que ha superat de molt les expectatives), l’ús de les aules multimèdia on es pot realitzar
des de l’autoaprenentatge d’idiomes a la carta fins a la projecció de pel·lícules, són una
mostra de la utilitat d’aquesta proposta.
Dels serveis que ens vam plantejar per als professors i investigadors, la Biblioteca Digital
de Catalunya segueix l’increment constant de l’oferta del recursos electrònics (7.773
títols de revistes, 154 bases de dades) i en paral·lel el seu ús: 133.321 articles
descarregats, 410.901 consultes a les bases de dades i 7.368.858 visites al web.
Ara ens queda donar un impuls més gran a la funció recol·lectora de la producció
científica de la Universitat i promotora de la seva difusió.
No podem deixar d’esmentar una fita important per a la recerca com és l’ingrés,
acompanyat d’una important subvenció de la Generalitat, de la biblioteca de l’il·lustre
historiador Pierre Vilar, uns 6.500 volums que ja pràcticament hem catalogat i inventariat,
que han suposat un esforç addicional –del tot gratificant, per altra banda– per a les
persones que han portat endavant el projecte.
Pel que fa a l’organització, la Biblioteca s’ha sotmès a un nou procés d’avaluació, aquest
any per l’agència catalana (AQU). El Comitè d’Avaluació Interna ha mantingut dotze
reunions per a la redacció de l’informe d’avaluació dels serveis bibliotecaris.
Van formar part d’aquest comitè quatre membres representants de la Biblioteca, quatre
representants del professorat, quatre representants dels estudiants, un membre del
Gabinet de Planificació i Avaluació de la UdG, el vicerector de Recerca en Humanitats i
Ciències Socials i la vicerectora d’Organització, Comunicació i Qualitat.
Hem rebut ja l’informe final, les directrius del qual complirem de molt bon grat, ja que ens
confirmen la solidesa de les estratègies que ens vam plantejar en el Pla director.

Antònia Boix
Directora de la Biblioteca de la UdG
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1. Suport al procés d’aprenentatge
La Biblioteca, en el seu vessant de Centre de Recursos per l’Aprenentatge, va impulsant
tot un seguit de serveis que fomenten el treball autònom dels estudiants, amb l’oferta de
noves aplicacions des de la xarxa i l’augment de les utilitats d’altres aplicacions anteriors.
Us donem un exemple de les més rellevants:
— Peticions en línia: s’han atès 6.943 sol·licituds de tràmits (renovacions de préstec,
sol·licituds de contrasenyes, etc.) a través dels formularis disponibles al web de la
Biblioteca. El servei ha tingut un increment d’un 67 % en relació amb el 2005.
— El bibliotecari respon, el servei d’informació, orientat a resoldre qüestions sobre el
funcionament de la Biblioteca i donar suport a la recerca d’informació. El 2006 s’han
respost 510 consultes, un 25 % més que el 2005.
Col·leccions i fons de suport a la docència
Des de totes les unitats se segueixen revisant anualment les llistes de bibliografia
recomanada en les assignatures per assegurar la presència dels documents a la
Biblioteca.
La Biblioteca al portal docent La Meva UdG
— Per facilitar l’edició de les llistes de bibliografia recomanada al portal docent, s’ha
posat en explotació l’aplicació «Importar a La Meva UdG». Aquesta aplicació permet
que els professors puguin exportar dades bibliogràfiques del catàleg de la Biblioteca i
importar-les automàticament a l’apartat «Bibliografia» de la fitxa de l’assignatura. Les
cites bibliogràfiques generades a través d’aquesta aplicació inclouen l’enllaç a la fitxa
del catàleg.

CENTRES

Facultat de Ciències de l’Educació
Facultat de Lletres
Facultat de Ciències
Facultat de Dret
Escola Politècnica Superior
Escola Universitària d’Infermeria
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Escola Universitària de Turisme
Doctorats i postgraus
TOTAL UdG
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Nombre de
referències
bibliogràfiques

% de referències
importades del
catàleg

2.098
2.918
1.403
735
2.953
241
764
789
1.236
13.137

70,83 %
62,65 %
80,40 %
43,40 %
79,68 %
86,31 %
42,93 %
40,68 %
55,34 %
65,88 %

El programa «La Biblioteca forma»
S’han adequat alguns cursos amb l’objectiu de potenciar l’autoaprenentatge, tant pel que
fa als cursos presencials com en la col·lecció de guies i manuals que donen suport a la
formació en línia.
— Oferta de cursos presencials: s’han dut a terme 82 cursos i sessions sobre el
funcionament i els recursos de la Biblioteca:

Oferta de cursos presencials

2006

Sessions per a estudiants

50

Crèdits de lliure elecció

6

Sessions per a professors

2

Sessions per a usuaris externs

19

Sessions per al PAS

5

TOTAL

82

Assistents a cursos presencials

2006

Estudiants en sessions

2.192

Estudiants en crèdits de lliure elecció

125

Usuaris externs

297

Professors

42

PAS

49

TOTAL

2.705

— La Biblioteca forma a les unitats de la Biblioteca:
Barri
Vell

Emili
Grahit

Montilivi

Cartoteca

CDE

Formació
PAS

Cursos

14

15

30

12

11

4

82

Assistents

540

441

1.292

227

191

29

2.705

Total

— Oferta de formació en línia: 35 guies virtuals de recursos d’informació de la
Biblioteca.
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La docència a les biblioteques de la UdG:
— A l’aula de la Cartoteca s’hi fan les classes de Cartografia dels estudis de Geografia i
de Ciències Ambientals, amb la documentació i instrumental de la Cartoteca. El 2006
s’han fet nou sessions amb alumnes de Geografia (176 alumnes) i cinc sessions amb
alumnes de Ciències Ambientals (115 alumnes).
— Al Laboratori de Recursos Didàctics de la Biblioteca d’Emili Grahit s’hi han realitzat
classes de Didàctica de l’anglès, Didàctica del medi natural i Didàctica de la llengua
(38 dies).
— A la Biblioteca de Montilivi s’hi han realitzat classes i sessions de les assignatures
Introducció a l’estudi del dret, Personal al servei de les administracions i Instruments
per a l’estudi del dret, i classes pràctiques d’estudiants de Geografia a la Secció
d’Estadística.

Nous serveis
La Biblioteca del Barri Vell posa a disposició de tota la comunitat universitària en període
de proves el préstec de quinze ordinadors portàtils amb l’objectiu principal de facilitar
l’accés a la informació i documentació electrònica, així com al treball individual i
d’autoaprenentatge des de qualsevol punt de la Biblioteca i dels campus de la UdG.
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2. La col·laboració amb la recerca
El CRAI actua, per als investigadors, en tres àmbits: en primer lloc, com a proveïdor de
serveis i recursos, amb la creació del que anomenem la Biblioteca Digital de Catalunya;
a més, els projectes del dipòsit digital i el mateix web ens serveixen per portar a terme
les altres dues funcions: recol·lecció de la producció científica de la Universitat, per una
banda, i promoció de la difusió d’aquesta producció, per l’altra.
La Biblioteca Digital
— Novetats a la Biblioteca Digital
Llibres electrònics:
— SpringerLink e-books. Col·lecció multidisciplinària de més de 2.700 llibres
electrònics.
Revistes electròniques:
— SAGE: 390 revistes de ciències socials i humanitats a text complet
Bases de dades:
— Base de dades Col·lecció Martorell - Solanic
— Catalunya durant el franquisme
— Iustel

La col·laboració amb el programa de gestió de la recerca GREC
— La finalitat principal de la col·laboració de la Biblioteca en aquest projecte transversal
amb l’OITT és poder arribar a tenir un inventari exhaustiu de la documentació de la
recerca que la UdG produeix.
— La Biblioteca normalitza i universalitza les cites dels investigadors que apareixen al
GREC per facilitar la localització dels autors i la possibilitat que augmenti el nombre
de les seves citacions tant en bases de dades com a la xarxa Internet. En cas que la
documentació citada estigui disponible en format digital, s’enllaça directament la cita
amb el text complet.
— Actuacions principals:
— S’han normalitzat les taules d’editorials i títols de revistes de la base de
dades.
— S’ha participat en les sessions de formació sobre l’ús de GREC destinades al
personal docent i investigador de la UdG en tots els campus.
— A partir del 15 de setembre de 2006 els bibliotecaris temàtics comencen de
nou el procés de revisió de les cites bibliogràfiques dels currículums dels
investigadors. Es revisen les publicacions des del 2005 fins a l’actualitat.
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Dipòsits de documents digitals a text complet
— El dipòsit digital de la UdG:
— El desembre del 2006, el dipòsit de vídeos de la UdG conté 131 ítems.
— S’ha iniciat la definició del projecte de creació d’un dipòsit de suport a la docència
S’ha presentat a la Comissió de Biblioteca el novembre del 2006.

— Dipòsits que promou el CBUC:
— 200 tesis de la UdG ja són a TDX, el dipòsit de tesis doctorals en xarxa.
2002

2003

2004

2005

2006

Tesis processades

9

15

61

58

45

Tesis de la UdG a TDX

21

37

97

155

200

— S’ha incorporat la col·lecció
Recercat.

Working papers del Departament d’Economia al

— S’han incorporat 24 projectes de fi de carrera de Ciències Ambientals a Recercat.
— S’han digitalitzat tots els números (des del 1976) de la revista Scientia
Gerundensis i s’han incorporat al dipòsit RACO (Revistes Catalanes d’Accés
Obert).

Els Fons especials
— Fons Pierre Vilar:
El 14 de juny de 2006 la Universitat de Girona va rebre 170 caixes que contenien la
biblioteca de treball de l’historiador francès Pierre Vilar (1906-2003): aproximadament
6.500 volums, alguns dels quals signats pels autors i amb dedicatòries. La
catalogació del fons s’inicia durant el mateix any 2006, i s’engloba dins un projecte
més ambiciós de commemoració del centenari del naixement de l’historiador, entre
els anys 2006 i 2007. El llegat s’ha dipositat a la Biblioteca del Barri Vell.
— S’ha creat el Fons de Cooperació i Voluntariat, que ha d’incloure els documents
(audiovisuals i llibres) que l’Oficina de Cooperació de la UdG envia a la Biblioteca
Emili Grahit, i també els de la Biblioteca de CEDRE.
— El Fons per a la Història de l’Educació (FHE) s’ha enriquit amb la integració del
fons d’escoltisme Manuel Subirà.
— El mes d’abril es va celebrar un homenatge a Jordi Verrié amb motiu del cinquè
aniversari de la seva mort, a la sala gòtica de la Biblioteca del Barri Vell. Es va
presentar el llegat —integrat en el FHE—, una petita exposició dels documents més
rellevants d’aquesta donació i l’ex-libris dissenyat sobre un autoretrat del mateix J.
Verrié.
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— Fons d’Estudis Socials de Pesca Marítima: s’ha iniciat la instal·lació i gestió a la
Biblioteca de la Cartografia marítima i pesquera del litoral català, que s’integrarà al
FESPM. S’han actualitzat les bases de dades Pescabib i DocuHist.
— S’han elaborat diferents consultes i propostes sobre l’explotació pública de la
correspondència del Llegat Ferrater Mora. L’octubre del 2006 es va presentar en
roda de premsa la col·lecció de vídeos de la Càtedra Ferrater Mora al DUGi, el
dipòsit digital obert de la UdG.
Principals serveis per a la recerca
— S’ha afegit l’apartat Factor d’impacte a les revistes electròniques de la Biblioteca
Digital. Proporciona informació referent al factor d’impacte d’una revista, a més
d’enllaços a altres iniciatives del Journal Citation Report.
— S’ha iniciat la gestió dels tràmits de peticions i serveis d’Obtenció de Documents a la
Unitat d’Emili Grahit. Fins ara, els tràmits provinents de la Facultat d’Educació i
l’Escola d’Infermeria es realitzaven a la Biblioteca del Barri Vell.
— RefWorks: s’ha actualitzat la guia d’ús del programa i s’ha adaptat a la nova interfície
d’usuari.
— Dades d’ús de RefWorks

RefWorks
Usuaris nous

2002

2003

2004

2005

2006

92

163

66

78

94

7

162

173

227

208

99

336

239

305

340

524

1.237

1.454

1.678

2.387

Referències afegides

4.167

5.485

9.613

13.047

10.600

Total de referències UdG

4.167

9.652

19.265

25.717

34.585

Usuaris que repeteixen
Total d’usuaris
Sessions

— Formació d’usuaris de recerca:
—

Pla de formació en línia per al personal docent i investigador: al setembre es
publica una nova versió del web Programa: la Biblioteca forma. La principal
novetat és que està organitzat per col·lectius (PAC, PAS i estudiants) i que els
usuaris poden demanar sessions formatives específiques mitjançant un
formulari electrònic.

— S’ha impartit el seminari Recerca d’Informació, de 23 hores, destinat als
estudiants de màsters i doctorats. Hi han assistit 39 estudiants procedents
dels màsters de Ciència i Tecnologia de l’Aigua, Medi Ambient, Innovació
Empresarial i Gestió de la Tecnologia, i Informàtica Industrial i Automàtica.
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— Projectes i recerca UdG: continua la recopilació i el processament de treballs de
recerca de doctorat i tesis doctorals i la seva recuperació mitjançant el catàleg de la
Biblioteca.

Projectes i recerca UdG

2006

Projectes de fi de carrera

1.708

Treballs de fi de carrera (Turisme)
Treballs de màster

239
63

Pràcticum de la Facultat de Ciències de l’Educació

737

Treballs de recerca de doctorat

343

Tesis doctorals al catàleg

691

Projectes de Ciències Ambientals

189

Nous serveis
La Biblioteca ofereix un nou servei de gravació d’actes relacionats amb la docència i la
recerca que es duen a terme a la Universitat (conferències, seminaris, debats, etc.). El
Servei de Gravació i Imatge s’ocupa de gravar, digitalitzar i publicar a Internet, a través
del dipòsit de vídeos, els enregistraments d’aquests actes.
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3. Sistemes d’informació

— S’inicia l’anàlisi i la implementació dels dos programes de gestió de la Biblioteca
Digital (SFX i MetaLib) que han adquirit totes les universitats públiques catalanes a
través del CBUC.
— En col·laboració amb el SIGTE, s’inicia la implementació del servidor de cartografia
marítima i pesquera del litoral català a la Biblioteca.
— S’ha creat un espai a la intranet que hostatja tota la documentació relativa al procés
d’avaluació, accessible a tots els membres del comitè intern, del comitè extern i el
personal del servei. Els informes resultants de l’avaluació s’han publicat al web de la
Biblioteca.
— S’ha canviat el sistema d’accés VPN als recursos electrònics de la Biblioteca des de
fora de la xarxa de la UdG.
— S’han reestructurat els sistemes d’informació de la Biblioteca en diferents servidors.
— S’ha creat una base de dades per gestionar la informació i les dades relatives a la
formació permanent.
— S’ha creat una base de dades per gestionar i publicar al web les dedicatòries dels
documents del Fons Pierre Vilar.

El catàleg i el CCUC
— Continuen les actuacions sobre la qualitat de les dades del catàleg, tant local (CUdG)
com del CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes).
— S’ha tramès al CBUC el mapatge dels registres bibliogràfics, d’autoritats i de holdings
de la UdG, per a la conversió al format MARC21. Posteriorment, s’han revisat els
registres amb el nou format.
— Dades del catàleg de la UdG (CUdG):

Registres bibliogràfics al catàleg
Increment del nombre de registres
bibliogràfics de l’any
Exemplars al catàleg

2002

2003

2004

2005

2006

179.953

193.958

203.619

215.958

228.770

12.096

14.005

14.423

14.862

13.772

236.998

272.973

284.258

302.282

316.998
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4. Biblioteca i campus
A 31 de desembre de 2006, la UdG disposa de tres biblioteques, que sumen 7.044 m2 i
inclouen 10.371 metres lineals de prestatgeria i 1.289 places de lectura.
L’any 2006 les biblioteques han obert 5.097 hores, repartides en 346 dies. La mitjana
d’obertura diària és de 14,7 hores.
Espais
— S’han dut a terme les tasques de trasllat i reubicació de fons i serveis a l’ampliació de
la Biblioteca del Barri Vell. Al llarg de tot l’any, s’han dut a terme nombroses
actuacions de millora i adequació dels espais de la Biblioteca, que inclouen la
remodelació del taulell de la sala del claustre.
— S’ha elaborat el Pla d’autoprotecció de les biblioteques de campus.
— S’ha fet el seguiment de l’execució de les obres d’ampliació en 3.300 m2 de la
Biblioteca de Montilivi, que es preveu que finalitzin el 2007. Paral·lelament, s’han
realitzat algunes reformes i millores a l’edifici actual, orientades a la posterior
ampliació dels espais.
— Amb l’Oficina Verda, s’implementa el Pla d’ambientalització de les biblioteques del
Barri Vell i de Montilivi.

Equipaments
— La gestió del parc informàtic de la Biblioteca ha generat 791 incidències al llarg del
2006.
— S’han adquirit i instal·lat nous equips multimèdia per al centre de recursos de la
Biblioteca del Barri Vell (televisors, reproductors de vídeo i DVD, equips d’àudio,
auriculars i auriculars amb micròfon per a la realització de pràctiques a les aules del
CRAI).
— S’ha ampliat la cobertura Wi-Fi a les noves instal·lacions de la Biblioteca del Barri
Vell.
— S’han renovat els 52 ordinadors de treball de la Biblioteca.
— S’ha canviat el sistema operatiu dels servidors de la Biblioteca, i s’ha renovat el
servidor que hostatja la intranet de la Biblioteca.
— S’ha canviat el sistema operatiu dels ordinadors d’ús públic, de Windows 2000 a
Windows XP, i s’ha actualitzat el programari.
— S’ha iniciat el canvi de les adreces IP de tots els servidors i ordinadors de la
Biblioteca.
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5. Activitats de relació, cooperació i difusió
Les activitats de relació, cooperació i difusió tenen l’objectiu de fomentar la cohesió de la
Biblioteca amb els estudiants, professors i comunitat universitària de la UdG i contribuir a
la projecció exterior de la institució.

La Biblioteca a la UdG

— S’ha constituït el Comitè d’Avaluació Interna de la Biblioteca (CAI), que ha mantingut
dotze reunions per a la redacció de l’informe intern d’avaluació dels serveis
bibliotecaris. El CAI està compost per quatre membres representants de la Biblioteca,
quatre representants de professorat, quatre representants dels estudiants, un
membre del Gabinet de Planificació i Avaluació de la UdG, el vicerector de Recerca
en Humanitats i Ciències Socials i la vicerectora d’Organització, Comunicació i
Qualitat.
— El Comitè d’Avaluació Externa s’ha reunit amb membres de diferents col·lectius de la
Universitat, per plantejar i debatre diverses qüestions sobre els serveis i el
funcionament de la Biblioteca:
—
—
—
—
—
—

Audiència a caps de departament
Audiència al consell tècnic del servei de Biblioteca i vicerectors
Reunió amb usuaris: professors (docència i recerca)
Reunió amb personal bibliotecari: tècnics, informàtics i resta de PAS
Reunió amb usuaris: estudiants (1r, 2n i 3r cicle)
Audiència pública

— La Comissió de Biblioteca s’ha reunit dues vegades (juny i novembre). També la
Comissió d’Usuaris de Dret s’ha reunit dos cops.
— La Biblioteca de Montilivi ha convidat els seus estudiants a enviar suggeriments
sobre els espais, equipaments i serveis que consideren necessaris de cara a
l’ampliació de l’edifici que s’està duent a terme. S’han rebut 300 respostes, que han
servit per establir prioritats en equipaments, veure mancances de l’edifici actual,
redistribuir usos dels diferents espais previstos, etc.
— S’ha fet una enquesta electrònica als estudiants del campus de Montilivi sobre l’horari
nocturn de la Biblioteca en època d’exàmens.
— S’han ofert deu beques de col·laboració amb la Biblioteca per a estudiants de la UdG.
— La Biblioteca ha participat en la Jornada de Portes Obertes de la UdG (31 de març i 1
d’abril) i en la primera Fira Científica de la UdG (29 i 30 de novembre).
— La Unitat del Barri Vell ha organitzat diverses exposicions coordinades amb diferents
activitats organitzades a la Facultat de Lletres:
— Visita al Fons Bertrana en el marc de l’acte d’homenatge a l’escriptora Aurora
Bertrana organitzat pel Comitè d’Escriptores del PEN català i la Càtedra M.
Àngels Anglada (gener del 2006).
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— En l’àmbit del III Seminari Internacional de Cultura Escrita Josepa Arnall Juan,
exposició d’una selecció de documents escrits per tots els ponents, per la
mateixa Josepa Arnau Juan i altres obres destacades dins l’àmbit de la lectura i
aprenentatge en l’època medieval (març del 2006).
— Mostra bibliogràfica «Cultura republicana i constitució de la Segona República»,
en el marc de les jornades de debat interuniversitàries del mateix títol,
organitzades per la Secció d’Història del Departament de Geografia, Història i
Història de l’Art de la UdG, juntament amb la UAB, la Universitat Rovira i Virgili i
el Museu d’Història de Catalunya (març del 2006).
— Amb motiu del cinquè aniversari de la mort de Jordi Verrié, organització d’un acte
d’homenatge en el qual es va presentar el fons (integrat dins del fons especial
d’Història de l’Educació) i es glossar la figura de Verrié. L’acte es va acompanyar
d’una petita exposició dels documents més rellevants de la seva donació i la
presentació de l’ex-libris (abril del 2006).
— Exposició bibliogràfica «La deportació i l’exili republicans» com a activitat
complementària del seminari del mateix nom, organitzat pel Departament de
Geografia, Història i Història de l’Art, Secció d’Història (octubre del 2006).
— Contribució als actes del Simposi Internacional El Bisbe Margarit i la Seva Època,
organitzat per la Secció Francesc Eiximenis de l’Institut de Llengua i Cultura
Catalanes de la UdG, amb una exposició de llibres (novembre del 2006).

— La Unitat d’Emili Grahit ha organitzat diferents mostres bibliogràfiques:
— Any Mozart (gener-desembre del 2006)
— Setmana de la Salut de l’EU d’Infermeria (abril del 2006)
— Sant Jordi (abril)
— Plantes i flors (maig)

— La Unitat de Montilivi ha organitzat dues exposicions:
— Exposició bibliogràfica virtual «Rafael Masó Valentí», coincidint amb els actes
commemoratius de l’Any Masó (setembre del 2006 - setembre del 2007).
— Exposició de fotografies de la UdG (abril/maig del 2006).

— El Centre de Documentació Europea ha participat en l’organització de conferències i
jornades:
— Conferència «Política europea de control de la immigració irregular i de les
fronteres», a càrrec del Dr. Alejandro del Valle (febrer del 2006).
— Conferència de Jean Michel Servais, «El model social europeu» (febrer del
2006).
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— Jornada sobre la Política Euromediterrània i la Política de Veïnatge, organitzada
juntament amb la Facultat de Dret de la UdG i el suport financer del Consell
Social de la UdG, la Diputació de Girona, la Fundació Jaume Bofill, l’Institut
Europeu de la Mediterrània i el Patronat Català Pro Europa (març del 2006).
— Celebració del Dia d’Europa (maig del 2006).
— Conferència «Balanç dels 20 anys de l’adhesió d’Espanya a la Unió Europea», a
càrrec de la Sra. Concepció Ferrer (maig del 2006).

Relacions exteriors
— S’ha signat un conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona, l’Ajuntament
de Palamós i la fundació privada Promediterrània per a la Conservació, l’Estudi i la
Difusió del Patrimoni Marítim en pro del Centre de documentació del mar i de la
pesca Documare (juny del 2006).
— S’ha signat un conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i les institucions
promotores del projecte Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) per a la
incorporació de les revistes de la Universitat al projecte esmentat (març del 2006).
— S’ha signat un conveni de col·laboració per a la promoció i utilització del Dipòsit de la
Recerca de Catalunya (RECERCAT) entre la Universitat de Girona, el Consorci de
Biblioteques Universitàries de Catalunya i el Consorci Centre de Supercomputació de
Catalunya (abril del 2006).
— S’ha signat un conveni específic de col·laboració entre la Biblioteca del Seminari de
Girona, la Diputació de Girona, la Caixa de Girona, el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, el Consell Social i la Biblioteca de la Universitat de Girona,
per a la catalogació al CUdG i el CBUC dels prop de 70.000 volums de la Biblioteca
del Seminari (desembre del 2006).
— La Biblioteca, a més, manté convenis de col·laboració amb catorze col·legis
professionals de l’entorn gironí.

—

Dades d’usuaris externs registrats l’any 2006:
Montilivi

Barri Vell

Emili
Grahit

Total
Biblioteca UdG

Membres de col·legis professionals amb conveni

141

66

130

263

Estudiants d’IES

131

85

69

285

Professors d’IES

23

35

81

139

Membres de la UOC

22

33

4

59

Membres d’altres universitats

39

23

42

104

Altres usuaris externs

63

TOTAL

987
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— S’han organitzat sessions i visites guiades a les diferents instal·lacions i serveis de la
Biblioteca per a usuaris externs a la UdG:
— Estudiants de l’IES Narcís Xifra de Girona i de l’IES Cor de Maria d’Olot
assisteixen a sessions de presentació de la Cartoteca i dels documents
cartogràfics (març i abril del 2006).
— Estudiants de l’IES d’Amer, l’IES Cendrassos de Figueres i l’IES d’Arenys de Mar
participen en els Tallers de Geografia, organitzats per la Unitat de Geografia i la
Cartoteca (gener i març del 2006).
— Membres de la Universitat d’Alacant visiten la Cartoteca per conèixer el fons i el
tractament dels mapes i dels gràfics de distribució de fulls.
— La Biblioteca Emili Grahit organitza dues sessions per a alumnes de cursos
ocupacionals sobre geriatria del Departament de Treball (juny i setembre del
2006).
— A la Biblioteca d’Emili Grahit s’ha dut a terme una sessió de formació sobre la
biblioteca digital i bases de dades per a membres del Col·legi Oficial de Diplomats
en Infermeria de Girona (octubre del 2006).
— Estudiants de l’Institut Montilivi fan una visita guiada a la Biblioteca de Montilivi
(març del 2006).
— Al llarg de tot l’any s’han dut a terme diferents sessions i visites guiades per a
professors visitants a totes les unitats de la Biblioteca.

Col·laboració amb altres biblioteques
— S’ha creat el Fons Especial de Cooperació i Voluntariat, que comprèn els documents
(audiovisuals i llibres) que l’Oficina de Cooperació de la UdG envia a la Biblioteca
d’Emili Grahit i també els de la Biblioteca de CEDRE. El procés tècnic de tot aquest
fons el portarà a terme la Biblioteca d’Emili Grahit.
— La Biblioteca hostatja i publica el moodle Maleta Pedagògica Virtual de la Pesca,
un projecte realitzat amb el suport i la participació de la Diputació de Girona,
MariMed, MEDOCC, el Museu de la Pesca, el Documare i la Càtedra d’Estudis
Marítims de la UdG.

— La Biblioteca de la UdG participa en diferents grups de treball del CBUC:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Interlocutors de catalogació
Autoritats de noms i títols
Préstec in situ
Préstec interbibliotecari
Relectro
Relectroplus
Dipòsits e-BDC
TDX
Interlocutors canvi de sistema
Informàtics canvi de sistema
Implementadors SFX/Metalib
RefWorks
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— La Biblioteca de la UdG també participa en el Grupo de Trabajo de Datos
Estadísticos de REBIUN.

Col·laboració amb altres institucions i esdeveniments
— Continuen les activitats del programa Coneguem els mapes, organitzat per la Caseta
de la Devesa (Ajuntament), la Unitat de Geografia i la Cartoteca. Aquest any hi han
participat estudiants de l’IES Santa Eugènia de Girona i l’IES Sant Miquel dels Sants
de Vic (febrer i març).
— S’ha cedit un document del Fons de Reserva de la Biblioteca del Barri Vell (TorresGarcia, Joaquim. Notes sobre art. Girona: Masó, 1913) per a l’exposició de l’Any
Masó organitzada pel Museu d’Art de Girona (del 21 d’octubre de 2006 al 14 de
gener de 2007).
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6. Estructura organitzativa, gestió i comunicació interna de la Biblioteca
Els recursos humans
— Dades de personal de la Biblioteca:
2006
Personal bibliotecari

35

Personal administratiu

29

Becaris

11

Total

75

Equivalència de becaris a temps complet

5

Equivalència de personal a temps complet

69

La formació permanent
— Dades de formació permanent:

Nombre de cursos

Nombre
d’assistents

Total d’hores
destinades a formació

13

53

835,5

Ofimàtica i informàtica

5

13

196

Tendències en l’àmbit bibliotecari

1

3

42

Gestió i organització del treball

2

4

33

Procediments administratius

5

12

134

Processos amb usuaris

1

1

10

32

53

493,5

Propietat intel·lectual i protecció de dades

9

67

240

Jornades i congressos

6

17

279,6

Altres àrees

6

10

140

TOTAL 2006

80

233

2.403,6

Àmbit
Idiomes moderns

Gestió de recursos d’informació i TIC
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La comunicació interna
— Dades d’ús de la intranet de la Biblioteca:
2006
Pàgines visitades intranet

310.184

Personal de la Biblioteca a temps complet (tc)
Pàgines visitades/personal de la Biblioteca (tc)

69
4.495

— S’ha reorganitzat tota la documentació interna dels processos de treball, s’han variat
alguns formats i s’ha elaborat un nou índex a la intranet.
— El Consell Tècnic s’ha reunit cinc vegades.
— S’ha constituït el grup de treball de gestió de la col·lecció, que s’ha reunit quatre
vegades.
— S’ha constituït un grup de treball d’implementació de SFX, que s’ha reunit quatre
vegades.

La planificació i la gestió de la qualitat
— Avaluació de l’AQU de la Biblioteca:
La Biblioteca ha participat en el procés d’avaluació transversal de les biblioteques de
les universitats catalanes coordinat per l’Agència per la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU).
L’avaluació s’ha dut a terme en tres fases:
— Avaluació interna, iniciada al març i finalitzada al juliol amb la tramesa a l’AQU de
l’informe intern redactat pel CAI (Comitè d’Avaluació Interna).
— Avaluació externa (octubre), amb la visita, entrevistes i audiències realitzades pel
CAE (Comitè d’Avaluació Externa).
— Redacció del Pla de millora, resultant de la síntesi dels dos informes anteriors
(novembre).
S’han assolit els objectius del procés d’avaluació:
— Analitzar el funcionament, els recursos i els serveis de la Biblioteca i la seva
adequació a les necessitats de la UdG, especialment la seva contribució a
l’aprenentatge i la recerca.
— Identificar els punts forts que s’han de mantenir i potenciar i els punts febles que
convé millorar.
— Proposar les millores que s’han de realitzar perquè la Biblioteca, com a servei de
suport a la docència i a la recerca, col·labori activament en els processos
d’aprenentatge, formació continuada i recerca de la Universitat, i contribueixi a la
qualitat de la UdG.
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Les propostes de millora s’han integrat al Pla director de la Biblioteca, i el resultat es
reflecteix en el Pla director 2005-2008, que incorpora nous objectius, defineix les
aliances estratègiques i proposa indicadors de mesurament dels resultats.
Tota la documentació resultant del procés d’avaluació i el nou Pla director s’han
publicat al web de la Biblioteca, per garantir la transparència i fomentar la participació
en la millora de la Biblioteca.
— Certificat de qualitat ANECA:
La Biblioteca ha obtingut una subvenció de 33.000 € en el marc de la convocatòria
2006 del Ministeri d’Educació i Ciència Obtención de subvenciones para
actualización y mejora de los servicios de biblioteca de las universidades que han
obtenido el certificado de calidad. La subvenció es destinarà a l’adquisició de mòduls
de dotze ordinadors portàtils per a préstec als usuaris.
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7. Dades
Estudiants de 1r i 2n cicle

Doctorands

Professors

PAS

10.192

394

984

512

2005

2006

%
increment

1.463.143

1.312.530

-10,29 %

156.323

160.173

2,46 %

5.739

5.954

3,75 %

Peticions a altres centres

3.568

3.703

3,78 %

Préstecs a altres centres

2.171

2.251

3,68 %

6.394.249

7.368.858

15,24 %

Articles de revistes electròniques descarregats

108.910

133.321

22,41 %

Consultes a bases de dades

241.284

410.901

70,30 %

5.546

6.943

25,19 %

305

340

11,48 %

Monografies

302.282

316.998

4,87 %

Títols de revistes

13.604

14.268

4,88 %

10.299

10.847

5,32 %

24.498

25.017

2,12 %

Llibres electrònics

4.349

6.731

54,77 %

Revistes electròniques (títols)

7.246

7.773

7,27 %

147

154

4,76 %

Activitat dels usuaris
Assistència
Préstecs
Obtenció de documents (tràmits)

Consultes al web

Gestions a través de web (sense Obtenció de Documents)
Usuaris de RefWorks
Col·lecció

Revistes en curs de recepció
Fulls de mapes
Biblioteca Digital

Bases de dades comercials (locals i en xarxa)
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8. Indicadors
Total d’usuaris 2006

Total d’investigadors (professors i doctorands) 2006

12.082

1.378

2002

2003

2004

2005

2006

Quants volums tenim per cada usuari?

18,46

21,44

22,59

24,59

26,24

Quants volums nous hem adquirit per cada usuari?

1,29

1,54

1,43

1,43

1,56

Quants títols de revistes rebem per cada investigador?

4,43

5,57

6,8

7,2

7,87

Quants euros per usuari hem gastat en compra de fons?

75,82

88,38

88,65

90,42

96,84

Quants euros hem gastat en revistes per cada investigador?

205,21 330,73 333,68 354,63

376,94

Quin % de pressupost destinem a la compra de monografies?

57,99

48,69

42,22

39,56

41,83

Quin % de pressupost destinem a la compra de recursos electrònics?

16,18

27,73

31,09

35,11

33,27

Quantes vegades ha vingut a la Biblioteca cada usuari?

108,0

120,6

115,3

119,0

108,6

Quants préstecs ha fet cada usuari?

11,66

13

12,19

12,72

13,26

Quantes visites al web de la Biblioteca ha fet cada usuari?

108,2

175,5

222,7

520,2

609,9

Quin percentatge d’estudiants ha assistit a cursos de la Biblioteca?

11,55

12,31

17,57

25,19

24,69

0,42

0,49

0,5

0,65

0,67

13,24

13,47

14,39

14,97

14,97

De quants m2 de biblioteca disposa cada estudiant?
Quin percentatge de punts de lectura estan equipats amb PC?
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