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PRESENTACIÓ

Ens trobem amb una nova oportunitat per fer la presentació de la Memòria del Servei de Biblioteca 
i Documentació (SBD) corresponent al curs 2010/2011 i  vull destacar els esforços que l'SBD està 
realitzant per continuar donant uns serveis de gran qualitat  a tots els usuaris,  fonamentats en 
l'excel·lent formació i capacitació del personal del Servei i recolzats per la diversitat dels serveis 
oferts, la continuada aposta per la innovació i les noves tecnologies, l'increment dels programes 
de formació d'usuaris, l'obertura de les biblioteques a la societat  i la major implicació de l'SBD en 
la cultura i amb els seus representants lleidatans.

A títol  de  resum,  vull  destacar  les  actuacions  que  considero  més  rellevants  en  aquest  curs 
2010/2011, essent conscient que la meva descripció ni és tot el que hem fet, ni hem pogut fer tot el 
que volem.  

Ens  preocupem per  millorar  l'atenció  i  incrementar  els  serveis  als  nostres  usuaris.  Així,  hem 
avançat pel que fa a la consolidació d'espais físics que requereix el Centre de Recursos per a 
l'Aprenentatge  i  la  Investigació  (CRAI)  en  totes  les  biblioteques,  mitjançant  el  redisseny  dels 
espais  actuals  i  la  seva adaptació  a  l'Espai  Europeu d'Ensenyament  Superior  (EEES),  sense 
oblidar l'elaboració i posada en funcionament de repositoris com l'OpenCourseWare (OCW), el 
repositori institucional i els repositoris de fons especials. També, com a novetat, s'ha obert a la 
comunitat universitària el préstec consorciat PUC, que permet la possibilitat d'accedir al préstec de 
qualsevol document del catàleg de les universitats catalanes a cost zero.

Ens agrada obrir les biblioteques a la societat i, especialment, ens motiva si es tracta de rendir un 
homenatge en el centenari del naixement del poeta lleidatà Màrius Torres, sumant-nos d'aquesta 
forma a les mostres de reconeixement que la ciutat de Lleida ha fet durant aquest any. S'han fet 
tres exposicions a la Biblioteca de Lletres amb un contingut dedicat a la persona de Màrius Torres, 
la seva obra i el seu llegat.

No vull incidir, en aquesta ocasió, en dades estadístiques, però no puc deixar de comentar que, 
malgrat la difícil situació, tenint en compte la conjuntura econòmica actual, l'atenció i serveis als 
usuaris, l'evolució dels fons de monografies, revistes electròniques i exemplars automatitzats, les 
consultes a la pàgina web, consultes als repositoris, continuen pel camí de la millora, de la qualitat 
i, com sempre, procurem buscar l'excel·lència..

Per suposat, que en aquest breu resum ni puc ni vull oblidar-me de la generosa aportació que el 
personal del Servei de Biblioteca i Documentació ha realitzat, com cada any, amb el seu treball i 
coneixements  per  a  que  les  biblioteques  siguin  el  centre  de  referència  de  la  UdL i  la  gran 
satisfacció dels seus usuaris.  

Loli Manciñeiras
Directora del Servei de Biblioteca i Documentació
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1 Direcció

1.1 Introducció

1.1.1 Marc de treball:  àmbits, objectius estratègics i  operatius del  Servei  de Biblioteca i 
Documentació

Al llarg del curs acadèmic 2010/2011 s'ha continuat endegant, potenciant i consolidant diversos 
projectes,  tant  en  l'àmbit  institucional  com en  l'àmbit  consorciat.  Aquests  projectes  han  estat 
coordinats i desenvolupats des de les seves Àrees i Biblioteques, tot destacant:

1.- Planificació i redisseny d'espais CRAI a totes les biblioteques.

A causa de la necessitat d'adaptar les biblioteques universitàries a l'Espai Europeu d'Educació 
Superior  (EEES),  el  16 de desembre es va inaugurar el  primer espai CRAI a la biblioteca de 
Cappont. 

També  s'han  posat  en  funcionament,  a  tots  els  campus,  punts  d'informació  “Quioscos”  que 
permeten donar informació sobre qualsevol recurs o servei.

2.- Posada en funcionament del Servei de Referència Virtual. 

L'objectiu  d'aquest  servei  es  resoldre  qüestions  i  dubtes  sobre  els  serveis  i  recursos  que 
s'ofereixen  des  de  les  biblioteques,  orientant  i  donant  solucions  a  les  cerques  d'informació 
bibliogràfica i documental.
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3.- Repositoris: potenciació, difusió i posada en marxa dels repositoris gestionats des de l'SBD-
CRAI

• OpenCourseWare (OCW)
Posada en marxa del repositori d'accés obert OpenCourseWare, a través del qual la UdL 
posa a disposició els materials docents, fomentant així l'accés lliure i obert al coneixement.

• Repositori institucional
Recull,  gestiona,  difon  i  preserva  les  publicacions  en  format  digital  i  en  accés  obert  
derivades de l'activitat acadèmica i investigadora de la UdL, les publicacions institucionals i 
altres materials de la comunitat universitària.

• Repositoris de fons especials
Durant el curs 2010/2011 s'ha treballat en el desenvolupament del repositori per al fons  
especial musical de la COPE i s'està planificant i dissenyant la seva migració a l'aplicació 
DSpace amb l'objectiu de posar-ho en explotació el curs 2011/2012.
Durant aquest curs també es vol posar en explotació el repositori que recollirà el fons del 
llegat del filòleg lleidatà Samuel Gili i Gaya.

4.- Planificació i obertura a la comunitat universitària del Préstec consorciat PUC. 

El  PUC és un servei  de préstec  consorciat  gratuït  que permet als  usuaris de les biblioteques 
membres del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) sol·licitar i  tenir en 
préstec documents d’una altra biblioteca del CBUC a cost zero.
Els  usuaris  podran sol·licitar  els documents directament a través del  Catàleg Col·lectiu de les 
Universitats de Catalunya,  utilitzant  Millennium, que és el  mateix sistema d'automatització que 
utilitza la biblioteca.

5.- Participació de l'SBD en la gestió per processos de la UdL.

Els processos de l'SBD formen part del conjunt de processos corresponents a les activitats que es 
realitzen dia a dia a la institució. La participació de l'SBD ha estat en dos grups: un tècnic i un altre 
de  càrrecs  de  comandaments.  Actualment  s'està  treballant  en  el  Mapa de  processos  i  en  el 
desenvolupament del catàleg de processos.

6.- Consolidació i increment exponencial del gestor bibliogràfic RefWorks.

Aquesta aplicació permet a l'investigador gestionar, tant a nivell individual com en grup, les seves 
referències bibliogràfiques, creant la seva base de dades de referències bibliogràfiques, ordenar-
les, extreure llistes en diferents estils de citació, i incorporar les cites i llistes de bibliografia als  
seus documents de text.

7.- Estudi d'una aplicació per a la gestió dels cursos de formació d'usuaris

Aquesta  aplicació  es  troba  en  fase  d'estudi,  per  a  la  seva  posterior  implementació,  i  ha  de 
permetre una millor informació sobre els diferents cursos que ofereixen les biblioteques.

8.-  Consolidació  de la  Biblioteca Digital  de  Catalunya  amb un important  nombre de recursos 
electrònics (revistes, llibres i bases de dades).
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9.- Celebració del dia d'Europa.

Coincidint amb el dia d'Europa, el 9 de maig, el Centre de Documentació Europea (CDE), com 
cada any, va posar un estand informatiu.  

L'estand informatiu es va muntar al campus de l'ETSEA el dilluns 9 de maig de 2011. En aquest 
estand es van distribuir fullets i publicacions divulgatives relatives a la Unió Europea. També es va 
repartir un qüestionari de 8 preguntes sobre la UE, per tal de saber la informació que tenen els 
usuaris.

Una altra de les activitats que es va realitzar van ser les visites guiades al CDE, amb l'objectiu de 
donar a conèixer el CDE a la societat en general i a qualsevol persona interessada en particular, a 
més de la comunitat universitària.

10.- Exposicions de les biblioteques de Lletres i Cappont. 

Durant  l'any  2010  la  Biblioteca  de  Lletres  s'adhereix  a  les  mostres  d'homenatge  que  al  llarg 
d'aquest any, la ciutat de Lleida ha fet al poeta Màrius Torres amb motiu del centenari del seu 
naixement, realitzant quatre exposicions, que han permès aprofundir en la faceta més intimista de 
la vida de Màrius Torres al Sanatori de Puig d'Olena i al Mas Blanc. 

Aquestes exposicions han estat realitzades sota les següents denominacions:

• Màrius Universal
• Màrius Torres, vida al sanatori
• Màrius Original
• El llegat de Màrius Torres

Un altra exposició del curs 2010/2011 ha estat  La Miniatura. Les obres exposades pertanyen a 
l'especialista en miniatura d'art Melania Ceccanti que va ser membre des de l'inici de la fundació 
“Società di Storia della Miniatura”.

També,  durant  el  curs  2010/2011,  la  Biblioteca  de  Cappont  ha  realitzat  una  exposició  amb 
l'objectiu de donar a conèixer el seu fons documental:

• Intel·ligència emocional

Aquesta  exposició  ha estat  realitzada  per  tal  de  reforçar  bibliogràficament  el  primer  Congrés 
Internacional sobre Intel·ligència Emocional, organitzat, entre altres institucions, per la Universitat 
de Lleida.

11.- Pla de càrregues al GEPA

Dins del Pla de càrregues per al curs 2010/2011 la UdL disposa d'un espai de 195 metres lineals 
que es podran omplir durant l'any amb monografies i revistes procedents de les 4 biblioteques. Es 
va realitzar una primera càrrega durant el mes de maig.
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12.-  S'ha treballat  en  la  redacció  del  Pla  d'Actuacions que  conté la  missió,  valors i  objectius 
estratègics de l'SBD, en la Carta de Serveis (vegeu el punt 5.1), així com en diferents convenis 
(vegeu el  punt 1.5.3) i  normatives (vegeu el punt 1.6.3),  amb l'objectiu  d'ésser aprovats en la 
propera Comissió General de Biblioteques.

El Pla d'Actuacions parteix de la següent missió:

“El Servei de Biblioteca i Documentació és un centre de recursos que té com a missió  
proporcionar recursos d’informació i serveis de qualitat als membres de la comunitat  
universitària amb l’objecte de donar suport a la innovació i a la millora de la docència,  
l’aprenentatge, la investigació i la formació continuada al llarg de la vida i col·laborar  
en els processos de creació de coneixement a la fi de contribuir a la consecució dels  
objectius institucionals de la Universitat. ”

I inclou els següents valors:

• Qualitat 

• Professionalitat 

• Innovació 

• Responsabilitat i compromís 

• Treball en equip,

• Esperit de servei 

• Col·laboració i cooperació 

D'acord amb la missió i els valors, el Pla d'Actuacions proposa els següents objectius estratègics:

• Impulsar la construcció d’un model d'SBD, concebut com a part  activa i  essencial d’un 
sistema de recursos per a l’aprenentatge i la investigació 

• Impulsar la millora i l'increment de recursos per a l’SBD 

• Recollir i difondre la producció científica, cultural i acadèmica i facilitar- ne l'accés 

• Donar suport documental per a l'elaboració i difusió de material docent 

• Potenciar i promoure accions per al desenvolupament d'habilitats informacionals 

• Potenciar l'ús de les TIC i la implementació de serveis d'innovació 

• Promoure i difondre la millora i la qualitat dels serveis 

13.-  Proposta  i  posterior  aprovació  per  impartir  des  de  l'SBD  l'assignatura  “Habilitats 
Informacionals” durant el segon quadrimestre del curs 2010/2011.
És una assignatura de Matèria Transversal de 2 crèdits ECTS, 18 hores presencials de classe i la 
resta de treball autònom de l’alumne. 

14.-  Desenvolupament de la primera fase d'un servei d'explotació d'estadístiques internes per a 
l'SBD en col·laboració amb l'Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions (ASIC).
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15.-  Finalment,  cal  fer  uns breus comentaris  sobre les dades estadístiques més rellevants de 
l'SBD, tot comentant que algunes són anuals i altres per cursos acadèmics, així:

USUARIS

a) Evolució del número d'usuaris

El número d'usuaris, que va assolir el màxim valor el curs 2000/2001, ha anat evolucionant a la 
baixa durant la primera meitat de la dècada anterior per a, després, anar-se recuperant de forma 
gradual,  tot  arribant al curs 2009/2010 amb el màxim de la dècada i situant-se a l'entorn dels 
10.000 usuaris.

b) Entrades presencials a les biblioteques de l'SBD

La tendència dels dos darrers anys (2009 i 2010) és positiva i ha trencat la important caiguda 
experimentada en els dos anys anteriors (2007 i 2008).  
L'increment d'entrades presencials en aquests dos darrers anys (respecte a l'anterior 2008) ha 
estat de 489.572, en valor absolut, i del 60% en termes relatius.

FONS BIBLIOGRÀFIC

a) Exemplars automatitzats

El número total d'exemplars automatitzats és de 335.750 (any 2010). El seu increment ha estat  
constant des de l'any 1994, amb una mitjana anual d'increment d'exemplars de 19.046 unitats.

b) Adquisició monografies (donatiu i intercanvi)

Després d'un increment moderat però constant fins al 2008, l'any 2009 va tenir un creixement 
espectacular  d'11.900  monografies  respecte  al  2008,  representant  un  percentatge  superior  al 
230%.
Aquesta circumstància va ser causada per la incorporació del fons de la Cartoteca a la Biblioteca 
de Lletres. La xifra del 2010 torna a la tendència dels anys anteriors.

c) Publicacions periòdiques (compra)

Els darrers quatre anys marquen una certa estabilització, mantenint-se una xifra d'adquisicions en 
l'entorn de 10.000 – 12.000 títols, que inclouen les revistes impreses i la informació electrònica 
(bases de dades i revistes electròniques). 

d) Llibres electrònics, diccionaris i enciclopèdies electròniques (compra)

Increment constant en la dècada anterior, arribant al màxim en el 2010 amb 14.167 títols.
Cal destacar l'important augment del 2008 al 2010, amb un increment del 70%.
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SERVEIS ALS USUARIS

a) Servei de préstec (fons bibliogràfic, dispositius electrònics i espais)

El préstec de documents i  dispositius electrònics de l'SBD arriba el  2010 a 120.271 préstecs, 
trencant a partir del 2009 una tendència a la baixa que es va iniciar l'any 2000.
L'increment respecte a 2008 ha estat de 41.517 préstecs, que representa un augment del 53%.

El préstec de dispositius electrònics, concretament d'ordinadors portàtils, és relativament recent 
(2007) i, per tant, d'escàs recorregut per un anàlisi comparatiu de valor estadístic.
No obstant això, les xifres indiquen que durant el 2010 s'han registrat 3.394 préstecs, xifra que 
duplica el préstec durant el 2008.

b) Servei d'Obtenció de Documents

Després d'unes puntes de tramitació de documents, apreciables a l'inici de la dècada anterior, s'ha 
experimentat una lleugera tendència a la baixa i, darrerament, una estabilització en el global dels 
documents tramitats.

c) Gestor bibliogràfic RefWorks

Aquest servei també és de recent implantació (2007), per la qual cosa l'anàlisi estadística té les 
limitacions pròpies de la manca de perspectiva històrica.

No obstant això,  és evident la importància que en aquests anys ha experimentat  el  servei de 
RefWorks, ja que durant el 2010 el número d'usuaris ha estat de 2.227, duplicant cada any la xifra 
d'usuaris de l'any anterior.

El  nombre de sessions  també demostra  la  importància  d'aquest  servei,  arribant  a  la  xifra  de 
13.229 sessions durant l'any 2010, donant una idea molt clara de la implicació de l'usuari en la  
seva utilització.

PRESSUPOST

El pressupost assignat a l' SBD havia experimentat en els darrers cinc anys (fins 2009) increments 
mitjans anuals de l'ordre del 4%. Però en aquest últim any 2010 s'ha experimentat un retrocés de 
l'ordre del 5%.
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1.1.2 Reunions de treball de l'SBD. Curs 2010/2011

Reunions de Caps de biblioteca i responsables d'àrea

18 d'octubre de 2010
Reunió de la directora de l'SBD, les caps de biblioteca i les responsables d'àrea de la UTC

Ordre del dia:
1. Posada en comú sobre l’acollida als nous estudiants curs 2010-2011. Propostes de millora.
2. Presentació dels documents sobre pautes:

 2.1 Esporgada del fons documental
 2.2 Baixa de documents
 2.3 Acceptació de donacions

3. Proposta Formació en Matèria Transversal de la UdL per part de l’SBD
4. Grup Web: Formació usuaris a la web
5. Visualització a la pàgina web SBD de la bibliografia recomanada
6. Informació memòria curs 2009-2010
7. Torn obert de paraules

S'acorda:
• Respectar el temps ofert pels coordinadors destinat a l'acollida dels nous estudiants per 

al curs 2010/2011.
• Revisar per part de les caps el document “Esporgada del fons documental”.
• Valorar per part  de les caps, referent al  document “Acceptació de donacions”,  si  les 

decisions hauran de passar per la Comissió de Campus o directament a la Comissió 
General de Biblioteques.

• Demanar  una presentació de l'aplicació  per  a la  gestió  de les  sessions i  cursos  de 
formació d'usuaris a la web INDRA.

• Cada cap rebrà un llistat de documents perduts, baixa, compactus, etc. associats a una 
bibliografia recomanada per tal de decidir què es fa en cada cas.

• Establir  el  mateix  règim  de  préstec  a  la  bibliografia  recomanada  que  a  la  resta 
d’exemplars, amb l’excepció de l’usuari SOD i del préstec in situ, que tindran restringits 
els exemplars de bibliografia recomanada. Es decideix també no incloure en aquest grup 
als usuaris autoritzats.

29 d'octubre de 2010
Reunió de la directora de l'SBD, les caps de biblioteca i les responsables d'àrea de la UTC

Ordre del dia:
1. Estat pressupost 2010
2. Presentació QuestionPoint
3. Presentació de l’aplicació de gestió de formació d'usuaris
4. Formació en Matèria Transversal de la UdL per part de l’SBD
5. Visita a l'SBD del Sr. Abdelkader Benhamed de la Universitat de Tlemcem (Algèria)
6. Torn obert de paraules

S'acorda:
• Dins del marc d’accions del CRAI, implementar a totes les biblioteques de la UdL el 

QuestionPoint durant el mes de novembre.
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• Fer un estudi del cost que pot suposar la personalització d’algunes opcions de l'aplicatiu 
INDRA per a la gestió de la formació d'usuaris.

• Decidir més endavant el personal de l'SBD que impartirà una assignatura de matèria 
transversal de la UdL.

19 de novembre de 2010
Reunió de la directora de l'SBD, les caps de biblioteca i les responsables d'àrea de la UTC

Ordre del dia:
1. Assignatura d’Habilitats Informacionals impartida per l’SBD durant el segon quadrimestre 

del curs 2010-2011
2. Torn obert de paraules

S'acorda:
• Portar  a  terme  una  campanya  de  difusió  important  per  tal  d’aconseguir  el  màxim 

d’assistents a l'assignatura “Habilitats informacionals” impartida per l'SBD. Les caps de 
biblioteca  proposen  contactar  a  tots  els  campus  amb  els  professors,  confeccionar 
pòsters, fulls informatius, fer difusió a través de les llistes de distribució, etc.

• La Delegada del Rector per a Biblioteques es compromet a participar activament en fer 
la difusió d’aquest curs entre tots els professors que coneix i els seus propis alumnes.

31 de gener de 2011 i continuació el 8 de febrer de 2011
Reunió de la directora de l'SBD, les caps de biblioteca i les responsables d'àrea de la UTC

Ordre del dia:
1. Tancament del pressupost 2010
2. Proposta de la Missió i objectius del servei
3. Carta de Serveis de l'SBD
4. Informacions sobre:

 4.1 Àrea de Recursos i Projectes
 4.2 Àrea d'Adquisicions
 4.3 Àrea de Catalogació
 4.4 Àrea de Serveis als Usuaris

5. Torn obert de paraules

S'acorda:
• Començar a treballar amb el pressupost del 2011, encara que no està aprovat ni se'n 

coneix la quantia definitiva.
• Donar  a  conèixer  la  proposta del  Pla d'actuacions 2009-2012,  que inclou la  missió, 

valors i els objectius estratègics de l'SBD, al personal de les biblioteques i recollir les 
aportacions per tal d'elaborar el document definitiu.

• Treballar la Carta de Serveis de l'SBD conjuntament amb el personal de les  biblioteques 
per tal  de fer  suggeriments i  també s'acorda la possibilitat  de crear un nou grup de 
treball.

• Oferir  les sessions de formació d'usuaris,  prèvia sol·licitud per correu electrònic  a la 
biblioteca corresponent.

• Netejar les pàgines internes de la web de cada biblioteca que tinguin continguts obsolets 
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i/o que no s'hagin de tornar a utilitzar.
• Elaborar des de l'Àrea de Recursos i Projectes un nou calendari per a la pàgina web de 

l'SBD que agrupi les franges horàries per colors.
• Convocar una reunió des de l'Àrea d'Adquisicions i de Catalogació per tal d'explicar el 

circuit de la gestió dels recursos electrònics al personal de les biblioteques implicat, així 
com algunes concrecions de catalogació.

• Elaborar un llistat per cada biblioteca de les revistes electròniques gratuïtes que proposa 
incloure al catàleg i que haurien de ser també a SFX per tal de fer-lo arribar a l'Àrea de 
Catalogació.

• Convocar una reunió des de l'Àrea de Serveis als Usuaris per tal d'aprofundir en l'ús 
dels IPADs.

• Deixar per més endavant la creació d'un grup de treball intern de repositoris després de 
la proposta de l'Àrea de Serveis als Usuaris.

• Parlar des de Direcció amb el responsable informàtic sobre l'actualització dels PXEs de 
les biblioteques.

• Convocar  les  reunions  de  Comissió  de  Campus  abans  de  la  Comissió  General  del 
Servei de Biblioteca i Documentació (CGSBD), ja que encara no es pot donar cap data 
per a aquesta darrera.

25 de febrer de 2011
Reunió de la directora de l'SBD, les caps de biblioteca i les responsables d'àrea de la UTC

Ordre del dia:
1. Informacions SBD relacionades amb els aspectes pendents de la darrera reunió.
2. Informacions CBUC

S'acorda:
• Cada biblioteca assumirà la seva part dels pressupostos especials, depenent de si hi ha 

pressupost extraordinari per aquestes titulacions.
• Comentar des de Direcció al Responsable d’ASIC per a Biblioteques si hi ha una versió 

gratuïta del Camtasia Studio o altres programes similars.
• Unificar des de l'Àrea de Serveis als Usuaris els formularis actuals de normativa de 

préstec de tablet-pc, portàtils, etc. per tal que els usuaris només hagin de signar-ho un 
cop.

• Convocar reunions des de l'Àrea de Catalogació i l'Àrea de Serveis als Usuaris amb els 
grups de préstec,  formació d'usuaris  i  catalogació de les biblioteques després de la 
proposta de les caps de biblioteca.

• Revisar els llistats de morosos que enviarà la responsable de l'Àrea de Catalogació a les 
biblioteques després dels problemes que hi ha hagut en la gestió dels préstecs vençuts.

• Realitzar  al  CBUC la  formació  de Dialnet  al  personal  encarregat  de cada biblioteca 
d'entrar els sumaris de revistes.

• Debatre sobre les càrregues al GEPA: triar entre fer-ne una de sola per tot l’any o bé 
dues, una al juny i un altre al novembre, i també si es portaran llibres o revistes, o les  
dues coses.
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28 de març de 2011
Reunió de la directora de l'SBD, les caps de biblioteca i les responsables d'àrea de la UTC

Ordre del dia:
1. Informació sobre: Dialnet
2. Implementació PUC i paràmetres
3. Reserves des de Millennium
4. Proposta cursos al ICE per impartir des de l’SBD
5. Torn obert de paraules

S'acorda:
• Les diferents tipologies d'usuaris PUC dins del procés d'implementació d'aquest nou 

servei.
• Realitzar la formació conjunta del PUC i de les reserves des de Millennium al personal 

de les biblioteques.

6 de maig de 2011
Reunió de la directora de l'SBD, les caps de biblioteca i la responsable de l'Àrea d'Adquisicions

Ordre del dia:
1. Informació i estudi sobre les possibles baixes de recursos electrònics BDC

S'acorda:
• Estudiar les subscripcions de la BDC susceptibles de ser cancel·lades d’acord amb l’ús 

estadístic i amb l’impacte que té aquell recurs en la comunitat universitària.

22 de juny de 2011
Reunió de la directora de l'SBD, les caps de biblioteca i les responsables d'àrea de la UTC

Ordre del dia:
1. Informacions

 1.1 Àrea de Serveis als Usuaris
 1.2 Àrea de Catalogació
 1.3 Àrea de Recursos i Projectes
 1.4 Àrea d'Adquisicions

2. Informacions CBUC i Rebiun
3. Altres informacions
4. Torn obert de paraules

S'acorda:
• Explicar breument el nou tipus de préstec PUC durant l'acollida als nous estudiants del 

setembre, però la difusió massiva deixar-la per l'octubre, data d'obertura marcada pel 
CBUC.

• Estudiar les subscripcions de la BDC susceptibles de ser cancel·lades d’acord amb l’ús 
estadístic i amb l’impacte que té aquell recurs en la comunitat universitària.

• Enviar a la Cap de la Biblioteca de Lletres els llistats definitius per la propera càrrega del 
GEPA.

• Prestar els Tablet PC dins del recinte del campus de cada biblioteca.
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12 de juliol de 2011
Reunió de la directora de l'SBD, les caps de biblioteca i les responsables d'àrea de la UTC

Ordre del dia:
1. Direcció. Reunió de la Comissió Tècnica del CBUC
2. Informació de l'Àrea de Serveis als Usuaris
3. Informació de l'Àrea de Catalogació
4. Proposta de la presentació tipus per a les sessions d'acollida. Proposta de la Biblioteca de 

Ciències de la Salut
5. Altres informacions
6. Torn obert de paraules

S'acorda:
• Renovar els 12 recursos, proposats a la darrera Comissió Tècnica del CBUC, per a l'any 

2012, els quals estan entre els millor valorats per les biblioteques i a més són 
considerats estratègics per a tres o més institucions del CBUC.

• Donar suport a la proposta de la darrera Comissió Tècnica del CBUC per a cancel·lar els 
10 recursos proposats per l'any 2012, ja que estan tots a la part baixa de l'estudi.

• Fer, des de les biblioteques i d'acord amb l'Àrea de Catalogació, la renovació anual dels 
documents que tenen en préstec els professors, així com els prestats a centres, 
departaments i serveis.

• Utilitzar la presentació tipus per a les sessions d'acollida realitzada amb el programari 
Prezi i proposada per la Biblioteca de Ciències de la Salut.

• Aplicar el mateix criteri a totes les biblioteques a l'hora de donar contrasenyes dels pxes 
als usuaris externs, redireccionant-los als quioscos d'informació.

A tall de resum, en el següent quadre mostrem el calendari de les reunions esmentades en aquest 
punt:

Octubre 2010 Novembre 2010 Gener 2011

• 18 d'octubre,  Reunió  directora 
de  l'SBD,  caps  de  biblioteca  i 
responsables d'àrea de la UTC

• 29 d'octubre,  Reunió  directora 
de  l'SBD,  caps  de  biblioteca  i 
responsables d'àrea de la UTC

• 19  de  novembre,  Reunió 
directora  de  l'SBD,  caps  de 
biblioteca i  responsables  d'àrea 
de la UTC

• 31 de gener,  Reunió  directora 
de  l'SBD,  caps  de  biblioteca  i 
responsables d'àrea de la UTC

Febrer 2011 Març 2011 Maig 2011

• 8 de febrer,  continuació  de  la 
reunió del 31 de gener

• 25 de febrer,  Reunió directora 
de  l'SBD,  caps  de  biblioteca  i 
responsables d'àrea de la UTC

• 28  de  març,  Reunió  directora 
de  l'SBD,  caps  de  biblioteca  i 
responsables d'àrea de la UTC

• 6 de maig, Reunió directora de 
l'SBD,  caps  de  biblioteca  i 
responsable  de  l'Àrea 
d'Adquisicions

Juny 2011 Juliol 2011

• 22 de juny, Reunió directora de 
l'SBD,  caps  de  biblioteca  i 
responsables d'àrea de la UTC

• 12  de  juliol,  Reunió  directora 
de  l'SBD,  caps  de  biblioteca  i 
responsables d'àrea de la UTC
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1.1.3 Grups de treball de l'SBD. Curs 2010/2011

El personal de l'SBD de diferents àrees i biblioteques forma part de diversos grups de treball per  
tal de treballar diferents aspectes del servei. Els grups de treball actuals són:

• Grup de web: creat amb l'objectiu d'avaluar i millorar la pàgina web de l'SBD.

Durant  el  curs 2010/2011 el  principal punt  de debat  ha estat  facilitar l'accés des de la 
pàgina  web  al  servei  de  formació  d'usuaris,  tant  al  calendari  com  a  les  sessions  de 
formació, per tal de potenciar aquest servei.

Finalment es va acordar seguir el format implementat a la UdL per una empresa externa 
(INDRA).  En  aquest  moment,  està  en  vies  de  rebre  la  proposta  definitiva  i  la  seva 
immediata implementació, que es preveu per al mes de novembre de 2011.

El  retard  en  la  implementació  d'aquest  programa ha  fet  aturar  les  reunions  amb una 
periodicitat més freqüent. Durant el curs 2010/2011 el grup s'ha reunit un cop i els canvis 
incorporats a la web s'han consensuat entre els components del grup mitjançant el correu 
electrònic.

• Grup de referència virtual: aquest grup es crea amb l'objectiu d'estudiar i dissenyar el 
servei de referència virtual a la UdL utilitzant el programari QuestionPoint, en coordinació 
amb el CBUC.

El curs 2010/2011 s'inicia el servei de referència virtual “Pregunta” a les biblioteques de la 
UdL. Aquest fet ha comportat que el grup s'hagi reunit dues vegades per tal d'acabar de 
concretar diversos aspectes tècnics, establir la formació al personal de les biblioteques  
encarregat de donar aquest nou servei i establir també la seva difusió entre la comunitat 
universitària.

• Grup de processos: dins del pla estratègic corporatiu de la UdL s'ha creat aquest grup, la 
missió del qual és validar les propostes de millora que es presenten als diferents serveis de 
la UdL.

El  curs  2010/2011  aquest  grup  ha  assistit  al  curs  de  formació  organitzat  per  la  UdL
anomenat Gestió de processos per tal d'aprendre i consolidar els coneixements referents a 
la gestió de processos a la UdL. Com a resultat d'aquest curs, el grup ha treballat en la 
proposta del document que descriu els processos de l'SBD.

• Grup Tablet PC:  grup creat amb l'objectiu de desenvolupar i  implementar el  servei de 
préstec de Tablets PC. Durant el curs 2010/2011 el grup ha realitzat 4 reunions per tal de 
treballar tots els aspectes relacionats amb la configuració i la posada en marxa del préstec 
d'aquest nou equipament.
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1.2 Recursos humans

1.2.1 Organigrama. Distribució del personal

En la sessió ordinària de 8 de maig de 2009 del Consell Social de la Universitat de Lleida s'aprova 
la proposta de relació de llocs de treball del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat de 
Lleida, d'acord amb el document informat favorablement pel Consell de Govern en la seva sessió 
de 26 de febrer de 2009.

A causa del procés d'elecció i renovació del Rector de la UdL que s'ha viscut durant aquest curs, 
s'han produït alguns canvis en l'equip de govern. Per la qual cosa, a partir del 26 de maig de 2011, 
el vicerectorat del qual depèn l'SBD passa a anomenar-se Vicerectorat de Campus i la figura del 
Delegat del Rector per a l'SBD, nomenament efectuat pel Rector, deixa d'existir.
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En els següents quadres adjunts es representa, distribuït per campus i escales, el personal del 
Servei  de Biblioteca i  Documentació segons la  resolució de 8 d'abril  de 2011,  per la  qual  es 
disposa la publicació de la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis. El 62 % 
correspon  a  personal  bibliotecari  i  el  38  %  restant  a  personal  auxiliar  de  biblioteca,  tècnics 
especialistes i auxiliar administratiu.

UNITAT CATEGORIA

A1-26 A2-24 A2-22 A2-20 C1-16 C1/12-15 L3 L4 TOTAL

Direcció 1 1

UTC 1 3 4 1 1 2 12

Biblioteca de Cappont 1 6 5 1 13

Biblioteca de Ciències de la 
Salut (inclou HUAV)

1 3 1 5

Biblioteca de l'ETSEA 1 2 3 6

Biblioteca de Lletres 1 4 3 8

CDE 1 1 2

TOTAL 1 1 8 19 1 1 15 1 47

Tipologia del personal Nombre Percentatge

Personal bibliotecari 29 62%

Tècnics especialistes 15 32%

Personal auxiliar de biblioteca 1 2%

Auxiliars administratius 2 4%

Total 47 100%
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1.2.2 Formació contínua del personal de l'SBD. Actuacions formatives1

Durant l'any 2010 s'han realitzat un total de 33 cursos que han comptat amb la participació de 138 
assistents del Servei de Biblioteca i Documentació. En els quadres següents es detalla, per cada 
modalitat de formació, el nom dels diferents cursos realitzats, l'assistència i el nombre d'hores de 
formació.

Quadre resum de les actuacions formatives durant l'any 2010

Tipus de cursos
Nombre de 

cursos
Sessions Assistents Hores

Específics 2 3 75 672

Generals 19 19 35 766

Externs 12 12 28 366

Total 33 34 138 1804

En les següents taules es desglossen els diferents cursos específics, generals i externs que s'han 
portat a terme:

Cursos específics

Assistents Sessions Hores Total d'hores

Càpsules TIC 36 1 10 360

Gestió  de  la  propietat 
intel·lectual  en  les  biblioteques 
digitals:  drets  d'autor,  Creative 
Commons i accés obert

39 2 8 312

Total 75 3 18 672

Cursos generals

Assistents Hores Total d'hores

Anglès: nivell elemental 1 60 60

Anglès: nivell intermedi 3 60 180

Conversa en anglès: nivell preintermedi 2 20 40

Conversa en anglès: nivell avançat 1 20 20

Curs d'autoaprenentatge virtual de línies bàsiques 
de la protecció de dades personals

1 10 10

Curs virtual de procediment administratiu 1 45 45

1 La informació que inclou aquest apartat és per anys naturals, ja que coincideix amb les dades treballades per a 
les estadístiques anuals de REBIUN. 
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Cursos generals

Assistents Hores Total d'hores

Disseny i manteniment de la pàgina web de la UdL 
(OpenCms)

1 10 10

Equips de millora 3 10 30

Estrès i control emocional 3 14 42

Gestió de processos i procediments a la UdL 1 20 20

Gestionar els canvis amb intel·ligència emocional 1 12 12

Habilitats comunicatives per a formadors 4 15 60

Jornada sobre gestió de documents, protecció de 
dades i administració-e

3 5 15

Els nous reptes de l'administració electrònica i la 
seva incidència a la Universitat

1 16 16

Presentacions Power Point 3 16 48

Redacció  d'informes  tècnics,  propostes  i 
resolucions

1 16 16

Taller virtual de gestió de tasques i competència 
digital

3 30 90

Taller virtual de redacció de textos en línia 1 30 30

Tractament de dades 1 22 22

Total 35 431 766

Cursos externs

Assistents Hores Total d'hores

Camtasia Studio per a la creació de videotutorials 2 4 8

Català administratiu 2 35 70

Català jurídic 1 50 50

Curs de nivell de suficiència de llengua catalana 
(C1)

1 90 90

Curs  online  de  recursos  de  información  en 
ciencias de la salud

1 45 45

Disseny d'enquestes i estadística inferencial 1 7 7

Els documents i la informació de la biblioteca des 
de la perspectiva de la propietat intel·lectual

2 8 16

Equips de primera intervenció 2 14 28

Equips de primera intervenció 12 2 24

Gestió i planificació pressupostària 1 8 8
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Cursos externs

Assistents Hores Total d'hores

Open access and the future of scholarly publishing 1 4 4

Re-inventing the library 2 8 16

Total 28 275 366

Sessions de formació CBUC

Sessions Assistents Total d'hores

Càntic I 1 2 18

Càntic II 1 2 18

Ebrary/MyLibrary 1 4 8

IEEE 1 3 6

Load profiling de Millennium 1 1 4

PUC: “Front line” de Circulació 1 3 18

Total 6 15 72

Sessions de formació SBD

Sessions Assistents Total 
d'hores

Sessió  informativa,  impartida  per  Proquest,  sobre  les 
bases  de  dades  BLE  (Bibliografía  de  la  Literatura 
Española)  i  MLA  International  (Modern  Language 
Association)

2 31 31

Sessió informativa sobre Repositori Obert UdL 4 40 4

Total 6 71 35

A més a més dels  cursos s’han portat  a terme d’altres iniciatives dins l’àmbit  del  la  formació 
contínua del  personal  de l'SBD.  Per  tal  de compartir  el  coneixement  obtingut  en activitats  de 
formació,  durant  el  curs  2009/2010  es  crea  un  espai  a  la  intranet  de l'SBD per  difondre  els 
coneixements rebuts pel personal de l'SBD. En aquest apartat s’hi recull documentació diversa 
sobre  els  cursos  als  que  s'ha  assistit.  Durant  el  curs  2010/2011  s'ha  incorporat  la  següent 
documentació:

II Jornadas Universitarias de Calidad y Biblioteca. Malaga (2010)

Biblioteca y gestion (2010)

Eines utils per a la gestio del dia a dia de les biblioteques (febrer 2010)

Tutorials de recursos electronics en linia (2010)
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Plans de formacio d'usuaris ALFIN (2010)

Els documents i la informació de la biblioteca des de la perspectiva de la propietat intel·lectual 
(abril 2010)

Open access and the future of scholarly publishing (març 2010)

La gestió de la propietat intel·lectual a les biblioteques (2010)

Disseny d'enquestes (juny 2010)

Re-inventing the Library (setembre 2010)

Sessio Càntic (2010)

XVIII Asamblea de Rebiun (Noviembre 2010)

1.2.3 Beques de col·laboració

La normativa vigent habilita les universitats per portar a terme una política d'ajuts i beques que 
permetin, d'una banda, afavorir la formació integral de l'estudiantat amb la realització d'activitats 
de  caràcter  pràctic  i,  d'altra,  proporcionar  uns  ajuts  econòmics  que  contribueixin  al  seu 
manteniment durant l'estada a la universitat.

Per al curs 2010/2011, la Universitat de Lleida convoca 80 beques de col·laboració oferint així al 
seu estudiantat la possibilitat de realitzar tasques de col·laboració en diferents unitats estructurals i 
serveis universitaris. D'aquestes 80 beques de col·laboració, 21 han estat concedides al Servei de 
Biblioteca i Documentació de les quals 16 beques són de 15 hores setmanals i 5 de 20 hores 
setmanals en diferents torns de matí i tarda.

En  el  següent  quadre  es  pot  veure  la  distribució  de  les  beques  de col·laboració  per  al  curs 
2010/2011:

Lloc on es presta la col·laboració 15 hores a la 
setmana

20 hores a la 
setmana

Total

Àrea d'adquisicions 0 1 1

Àrea de catalogació 0 1 1

Àrea de catalogació i Biblioteca de Lletres 2 0 2

Àrea de serveis als usuaris 0 1 1

Biblioteca de Cappont 5 2 7

Biblioteca de Ciències de la Salut 3 0 3

Biblioteca de l'ETSEA 3 0 3

Biblioteca de Lletres 3 0 3

TOTAL 16 5 21
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1.3 Centres de documentació i biblioteques conveniades

Fruit de diversos convenis de col·laboració, l'SBD compta amb el Centre d'Estudis i Documentació 
de les Dones (CEDD) i el Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat (CDOCS)2. També 
gestiona la biblioteca de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i col·labora en la gestió 
de la biblioteca de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya – Centre de Lleida.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV)

Durant el curs 2010/2011 l'SBD i la biblioteca de l'HUAV han col·laborat en els següents aspectes:

• L'Àrea de Catalogació de l'SBD ha treballat amb aquesta biblioteca per tal de lligar els 
registres bibliogràfics dels documents dipositats a la biblioteca de l'HUAV amb l'etiqueta 
001 dels registres bibliogràfics del CCUC, feina prèvia a la implementació del PUC.

• L'HUAV va realitzar la petició al CBUC d'incorporar fons de la seva biblioteca al GEPA, 
aquest  fet  ha  propiciat  que  l'SBD hagi  proporcionat  assessorament  a  la  biblioteca  de 
l'HUAV en la preparació del trasllat del fons a aquest equipament.

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya – Centre de Lleida (INEFC)

Durant el curs 2010/2011 l'Àrea de Catalogació de l'SBD i la biblioteca de l'INEFC han treballat 
conjuntament per tal de lligar els registres bibliogràfics dels documents dipositats a la biblioteca de 
l'INEFC amb l'etiqueta 001 dels registres bibliogràfics del CCUC.

A finals del curs 2010/2011 aquesta biblioteca compta amb 16.856 exemplars, durant aquest curs 
el seu fons ha augmentat en 435 exemplars.

2 Vegeu més informació d'aquests centres de documentació al punt 6.5
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1.4 Recursos econòmics de l'SBD per l'any 2010

1.4.1 Pressupost assignat

Pressupost assignat SBD any 2010

Descripció Import

Manteniment de hardware 100,00 €

Material d'oficina no inventariable 23.725,16 €

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 946.789,72 €

Material fungible informàtic 5.500,00 €

Fotocòpies 1.616,90 €

Compra d'altre material fungible 200,00 €

Correu i missatgeria interna 500,00 €

Atencions protocol·làries i representatives 100,00 €

Inscripció a congressos 700,00 €

Serveis postals 600,00 €

Estudis i treballs tècnics 3.800,00 €

Despeses de desplaçament 6.000,00 €

Altres despeses financeres 250,00 €

Relacions interuniversitàries 20.424,04 €

Equips per la gestió 17.250,00 €

Total 1.023.755,82 €
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1.4.2 Despesa executada

La despesa executada durant l'any 2010 és inferior al pressupost assignat (punt 1.4.1), ja que 
diverses factures corresponents a la Biblioteca Digital de Catalunya no havien arribat a finals del 
2010. Aquestes factures es van fer efectives a principis de l'any 2011 amb el romanent de l'exercici 
de 2010.

Despesa executada. Pressupost SBD any 2010

Descripció Import

Manteniment d'edificis i altres 3.606,08 €

Manteniment de mobiliari i estris 2.545,26 €

Manteniment de software 283,89 €

Manteniment de maquinària 1.949,36 €

Material d'oficina no inventariable 14.297,81 €

Material d'oficina (enquadernació) 4.980,56 €

Premsa, revistes i altres publicacions 654.558,03 €

Llibres 192.501,80 €

SOD 196,68 €

Material fungible informàtic 6.624,14 €

Fotocòpies 1.486,52 €

Compra d'altre material fungible 1.061,71 €

Correu i missatgeria interna 996,52 €

Atencions protocol·làries i representatives 641,21 €

Inscripció a congressos 550,00 €

Serveis postals 473,24 €

Estudis i treballs tècnics 1.491,34 €

Despeses de desplaçament 5.815,23 €

Altres despeses financeres 223,66 €

Relacions interuniversitàries 20.392,97 €

Mobiliari i estris 5.435,30 €

Equipament per l'activitat docent 334,67 €

Equips per la gestió 18.199,77 €

Projecte 0810 414,88 €

Projecte RGRUP DISTRIBUCIÓ CANON 276,58 €

Projecte X10013 Millora del Servei Bib. 7.781,46 €

Total 947.118,67 €
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En el  següent  gràfic  es  pot  apreciar  la  despesa  en  fons  documental  distribuïda  en  diferents 
conceptes:
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1.5 Cooperació i relacions externes

1.5.1 Cooperació amb altres departaments i serveis de la Universitat de Lleida

Durant el curs 2010/2011 l’SBD ha cooperat amb diferents òrgans de la UdL:

Departaments de la UdL

• Col·laboracions  en  sessions  de  formació  general  i  especialitzada  en  assignatures  de 
diferents titulacions:
◦ Filosofia científica del Grau en Infermeria
◦ Fonaments en fisioteràpia del Grau en Fisioteràpia
◦ Recursos informàtics i documentació del Grau de Medicina
◦ Aprenentatge basat en problemes de la Diplomatura en Infermeria
◦ Nutrició del Grau en Nutrició Humana i Dietètica
◦ BODE Producció i Gestió Fructícola del Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària
◦ Sistemes de Producció Animal del Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària
◦ Additius i Aliments Funcionals de la titulació Ciència i Tecnologia d'Aliments
◦ Projectes del Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària
◦ Benestar Animal del Grau en Ciència i Salut Animal
◦ Tecnologia Química del Grau en Biotecnologia
◦ Indústries de sucs de fruita d'Enginyeria Tècnica Agrària
◦ Ciències de la Terra del Grau en Enginyeria Forestal
◦ Literatura Hispanoamericana del Grau en Estudis Hispànics: Llengua i Literatura
◦ Història Moderna del Grau en Història
◦ Grau en Educació Social
◦ Grau en Treball Social
◦ Grau en Dret
◦ Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals

• Col·laboracions en sessions de formació general i especialitzada en màsters oficials:
◦ Teoria i models d'infermeria del Màster en Ciències de la Infermeria
◦ Màster en Educació per a la Salut
◦ Màster en Medicina i Cirurgia d'Urgències
◦ Màster en Recerca Clínica en Medicina (especialitat psiquiatria i psicologia)
◦ Màster oficial en Sanitat i Producció Porcina
◦ Màster oficial en Enginyeria Agronòmica
◦ Màster en Migracions i Mediació Social

• Col·laboració en sessions de formació general i especialitzada en el Pla d'Acció Tutorial de 
la Facultat de Ciències de l'Educació

Servei  d'Informació i  Atenció Universitària  del  Vicerectorat  d’Estudiantat  (o  Vicerectorat 
d'Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua):

• Programa Acollida Nou Estudiantat UdL: aquest programa, que s’adreça als estudiants del 
darrer curs d'ensenyament secundari de Lleida i comarques i de la Franja de Ponent, es 
duu  a  terme en  tots  els  centres  i  a  l’inici  del  curs  acadèmic  per  tal  de  facilitar-ne  el  
recolzament necessari a l’inici de la seva entrada a la UdL. De les activitats que formen 
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part d’aquest programa, en destaquen la sessió de benvinguda amb la presència del rector 
de  la  UdL,  de  les  autoritats  acadèmiques  de  cada  centre  i  dels  serveis  universitaris 
adreçats a l’estudiantat per informar dels recursos que s’ofereixen, d’entre els quals hi ha 
l’SBD, així com la presentació de les biblioteques a l’alumnat de nou ingrés, agrupat per 
titulacions, per part de les caps de biblioteca. 

• Jornada Campus Oberts “Coneix la UdL”: aquesta jornada s’adreça als futurs estudiants i 
té com a objectiu donar a conèixer la UdL i proporciona un primer contacte amb l'entorn 
universitari. Durant aquesta jornada es realitzen diverses activitats, facilitant una primera 
trobada amb l’SBD. 

• Jornada de Campus oberts per a pares i mares: aquesta jornada, que s’adreça als pares i 
mares d’estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior de Lleida i comarques i 
de la Franja de Ponent, es duu a terme per donar a conèixer la UdL i proporciona un primer 
contacte  amb l'entorn  universitari  on  es  desenvolupa  la  vida acadèmica i  vivencial  de 
l'estudiantat  als  pares  i  mares  de  futurs  alumnes  universitaris.  Dins  de  les  activitats 
d’aquesta jornada, es visita i s’informa de les prestacions bàsiques de les biblioteques. 

Institut de Ciències de l’Educació i el Centre de Formació Contínua de la UdL (ICE-CFC) : 
impartició de tallers de formació dels recursos disponibles amb l’objectiu de contribuir a la millora 
de la qualitat de la docència universitària mitjançant activitats formatives adreçades al professorat 
universitari i col·laboració en el Programa Sènior.

Servei d’Edicions de la UdL del Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària: 
gestió dels fons bibliogràfics procedents de l’intercanvi científic i elaboració dels registres CIP dels 
llibres publicats per la UdL.

Oficina  de  Cooperació  i  Solidaritat  del  Vicerectorat  de  Relacions  Internacionals  i 
Cooperació:  procés  tècnic  i  préstec del  fons  documental  del  Centre  de  Documentació  en 
Cooperació i Solidaritat (CDOCS).

Oficina de Relacions Internacionals (ORI) del Vicerectorat de Relacions Internacionals i 
Cooperació: impartició de sessions de formació específiques per a l’estudiantat que prové de 
programes d’intercanvi.

Seminari  Interdisciplinari  d’Estudis  de  la  Dona  (SIED):  procés  tècnic  i  préstec  del  fons 
documental del Centre d'Estudis i Documentació de les Dones (CEDD).

Associació Antics Alumnes de la UdL: Donar accés als serveis i recursos de l’SBD a tots els 
membres associats.

Àrea  de  Sistemes  i  d'Informació  i  Comunicacions  (ASIC):  tasques  relacionades  amb  els 
repositoris i amb la implementació i actualització de maquinari i programari a les biblioteques.
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Àrea de Gestió Acadèmica. Secció de Doctorat: gestió de la incorporació de les tesis doctorals 
al repositori Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

Servei  de personal.  Secció de Formació, Integració i  Ajuts Socials:  planificació de cursos 
generals  i  específics  adreçats  al  personal  de  l'SBD amb l'objectiu  de  la  millora  contínua  del 
personal.

INEFC:  inclusió del fons bibliogràfic i  documental,  tant en format imprès com electrònic,  de la 
Biblioteca de l'INEFC en el sistema integrat de l'SBD per tal de prestar serveis amb els mòduls de 
catalogació, OPAC, préstec, control d'autoritats i publicacions periòdiques.
L'SBD proporciona suport a la Biblioteca de l'INEFC en totes les tasques de gestió bibliotecària.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida: la UdL incorpora els recursos bibliogràfics i 
documentals, tant impresos com electrònics, de la Biblioteca de l'HUAV en el programa específic 
d'automatització de biblioteques de l'SBD en els diferents mòduls (catalogació, OPAC, préstec, 
control d'autoritats, publicacions periòdiques i bibliografia recomanada).
L'SBD proporciona suport a la Biblioteca de l'HUAV en totes les tasques de gestió bibliotecària.

1.5.2 Cooperació interbibliotecària

CBUC

La UdL forma part  del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i, l'SBD, en 
representació de la UdL, intervé en la composició dels tres òrgans de govern previstos en el seu 
Reglament: Consell de Govern, Comissió Executiva i Comissió Tècnica.

Durant el curs 2010/2011 el personal de l'SBD, en representació de la UdL, ha assistit als Consells 
de govern, Comissions i reunions dels grups de treball del CBUC:

• 3 Consells de govern
• 3 Comissions executives
• 7 Comissions tècniques
• 32 reunions dels grups de treball
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El CBUC té per missió millorar els serveis bibliotecaris a través de la cooperació.  El seu Pla de 
treball anual estructura les diferents actuacions sota tres eixos estratègics, les actuacions en les 
que més ha participat la UdL a través de l'SBD són:

1. Accessibilitat i disponibilitat de la informació

a. Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC): l'any 2010 assoleix 3.730.319 
registres  bibliogràfics  corresponents  a  més  de  9  milions  d'exemplars  de  totes  les 
institucions que l'integren.

b. Préstec interbibliotecari: els treballs per millorar el préstec entre biblioteques han derivat en 
un nou servei de préstec consorciat  gratuït  anomenat PUC, que ha centrat els treballs 
preparatoris durant l'any 2010.

c. GEPA (Garantia d'Espai per la Preservació de l'Accés): el 2010 ha estat el primer any de 
funcionament normalitzat  d'aquest  equipament que ha permès organitzar les càrregues 
ordinàries de documentació.

2. Biblioteca Digital de Catalunya (BDC)

a. Accés consorciat  a bases de dades i  revistes electròniques:  el  2010 s'han descarregat 
4.791.773 articles de les revistes electròniques subscrites, un 5% més que l'any anterior. 
S'han realitzat 1.871.383 sessions en les bases de dades contractades, gairebé un 25% 
més que el 2009, i 309.429 accessos als llibres digitals comprats conjuntament, un 31% 
més respecte l'any 2009.

b. Dipòsits electrònics de documents: el més destacable durant el 2010 ha estat el repositori 
digital  de  tesis  TDX,  que ha superat  les  10.000 tesis  incorporades,  i  RACO (Revistes 
Catalanes amb Accés Obert) que ha superat els 100.000 articles introduïts corresponents a 
306 títols de revistes.

c. Sumaris electrònics de revistes subscrites: durant el 2010 s'ha portat a terme la integració 
de la Base de Dades de Sumaris Electrònics del CBUC a Dialnet.

3. Millora de recursos i serveis

a. Formació  i  intercanvi  d'informació:  durant  el  2010  el  CBUC  ha  organitzat  4  cursos 
cooperatius de formació, el 2n Espai CBUC d'intercanvi de coneixements i experiències i 3 
sessions de formació sobre productes inclosos a la BDC.

A continuació mostrem una relació dels  grups de treball  del  CBUC, amb les seves principals 
funcions, en els que ha participat personal de l'SBD durant el curs 2010/2011:

• Interlocutors catalogació:  elaborar  les  pautes  de  catalogació  del  CCUC,  proposar 
actuacions de qualitat i incentivar la catalogació cooperativa.

• Comissió estratègica per al PUC (préstec consorciat): fer el seguiment de la implementació 
del PUC. 

• Préstec interbibliotecari: avaluar i proposar millores al programa de préstec interbibliotecari 
del CBUC.
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• Comissió tècnics GEPA: definir i concretar alguns punts del funcionament del GEPA

• Relectro plus:  seleccionar,  avaluar  i  fer  propostes  de  subscripció  de  nous  recursos 
electrònics per la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC), així com monitoritzar els recursos 
ja subscrits.

• Dipòsits:  ser  el  fòrum  d'intercanvi  d'informació  i  experiències  i  de  coordinació  dels 
repositoris cooperatius. 

• MDX (Materials Docents en Xarxa): conèixer la situació actual dels repositoris de materials 
docents  en  el  marc  de  les  universitats  membres  del  CBUC i  elaborar  un  projecte  de 
repositori de materials docents en el marc consorciat.

• Sumaris-Dialnet: coordinació i seguiment de la participació en la base de dades de sumaris 
Dialnet i si és el cas proposar millores. 

• Interlocutors Millennium: coordinar el funcionament de Millennium i fer d'interlocutor entre 
el CBUC i la pròpia institució.

• Interlocutors SFX/Metalib:  coordinar la implementació i explotació dels programaris SFX i 
MetaLib.

• Grup de referència virtual: elaborar i estudiar l'implementació d'un sistema de referències 
virtuals a nivell cooperatiu

• Grup de RefWorks: monitoritzar l'ús de RefWorks a les institucions del CBUC, estar al dia 
de les actualitzacions del producte i proposar millores en la subscripció consorciada.

• Grup de màrqueting BDC: potenciar i millorar la visibilitat i l'ús dels recursos electrònics 
subscrits consorciadament que formen part de la Biblioteca Digital de Catalunya.

REBIUN

La Universitat de Lleida és membre de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), organisme 
estable en el  que estan representades les biblioteques universitàries espanyoles.  Es crea per 
iniciativa dels directors de biblioteca de les universitats espanyoles l'any 1988 i s'incorpora a l'any 
1998 com una Comissió Sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE).

Durant l'any 2011, segons s'acorda a la XVIII Asamblea Anual Rebiun 2010 a Las Palmas de Gran 
Canaria, s'ha estat elaborant l'esborrany del III Pla Estratègic (PE) amb un horitzó del 2020, que 
s'ha de presentar per a la seva aprovació a la XIX Asamblea Anual Rebiun 2011 el 2 de novembre 
a Barcelona.  L'SBD ha participat  en la fase 1 i  2 d'aquest  pla estratègic,  concretament en el 
Diagnòstic DAFO i en les deliberacions virtuals mitjançant fòrums web.

La seva planificació va ser aprovada pel Comitè Executiu de REBIUN mitjançant:

• Crida institucional a la participació per part del President de REBIUN.

• Planificació del III Pla estratègic, comptant amb:

◦ Grup de direcció

◦ Grup "Task Force"
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◦ Grup de coordinació i redacció.

• Fase 1: Deliberacions i anàlisi

◦ Diagnostic DAFO

◦ Jornada de treball presencial del grup "Task Force"

• Fase 2: deliberacions i consens

◦ Deliberacions virtuals mitjançant fòrums web

◦ Jornada extraordinària de treball presencial de REBIUN

• Document final : Pla estratègic 2020

Durant el curs 2010/2011 l'SBD, en representació de la UdL, ha participat en diferents projectes 
portats a terme pels diferents grups de treballs aportant els seus registres bibliogràfics al catàleg 
col·lectiu,  participant  amb  les  seves  dades  a  la  publicació  del  Anuario  de  las  bibliotecas 
universitarias y científicas españolas i  en el préstec interbibliotecari de les institucions membres.

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

La  FECYT gestiona  la  llicència  nacional  de  Web Of  Knowledge  (WOK) com a  servei  per  al 
Sistema  Espanyol  de  Ciència  i  Tecnologia,  que  inclou  universitats,  organismes  públics 
d'investigació,  centres  tecnològics,  parcs  científics,  serveis  d'investigació  agrària,  serveis 
d'investigació sanitària i administració pública d'I+D.

La  FECYT considera  que  és  fonamental  implicar  les  institucions  en  una  relació  de 
corresponsabilitat i coparticipació en els projectes. Amb aquesta filosofia s'ha iniciat un nou model 
col·laboratiu amb l'objectiu de:

• Optimitzar el servei en base a les necessitats de la comunitat científica
• Assegurar la responsabilitat d'ús d'aquesta font de coneixement
• Col·laborar en el pagament d'aquest servei
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1.5.3 Convenis i relacions externes d'àmbit local

Convenis

Durant el curs 2010/2011 l'SBD ha treballat en la redacció de diversos convenis, actualment en 
tramitació, per tal de poder fer efectius diversos llegats de fons a la Biblioteca de Lletres:

• Julià Companys

• Joan Baptista Xuriguera

• Jordi Jové

• Maria O'Neill

Relacions externes d'àmbit local

• Instituts d'ensenyament secundari de Lleida que han visitat algunes de les biblioteques de 
l'SBD

• Curs “Eines per cercar, avaluar i publicar articles científics” impartit a personal de l'Hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida

• Curs  “Cerca  bibliogràfica  avançada  en  Ciències  de  la  Salut”  impartit  a  personal  de 
l'Hospital Santa Maria de Lleida

• Biblioteca del Conservatori Professional Municipal de Música de Lleida
• Cessió  de  reproduccions  de  fotografies  i  altres  documents  del  Llegat  Màrius-Torres  a 

diverses  entitats  culturals  com  l'IMAC  (Institut  Municipal  d'Acció  Cultural),  Societat 
Catalana  de  Gnomònica,  La  Paeria,  Auditori  Municipal  Enric  Granados,  Centre 
Excursionista  de  Catalunya,  Institut  Ramon  Llull,  etc.  I  també  a  diverses  publicacions 
culturals i mitjans de comunicació com Diari Bon dia, Cultural del ABC, etc.
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1.5.4 Calendari de les reunions en l'àmbit de la cooperació i relacions externes. Quadre-
resum

Aquest és el calendari-resum de les reunions en l'àmbit de la cooperació i les relacions externes 
(CBUC, REBIUN i altres) en què ha participat personal de l'SBD durant el curs 2010/2011:

Setembre 2010 Octubre 2010 Novembre 2010

• 14 de setembre, Comissió 
estratègica per al PUC

• 14 de setembre, Relectro plus
• 28 de setembre, Sessió PUC
• 30 de setembre, Màrqueting

• 5 d'octubre, Comissió 
estratègica per al PUC

• 7 d'octubre, Referència virtual
• 19 d'octubre, MDX
• 19 d'octubre, reunió de Redes 

de Información Europea
• 28 d'octubre, Comissió Tècnica

• 3-5 de novembre, Asamblea 
Anual de REBIUN

• 4 de novembre, Comissió 
estratègica per al PUC

• 19 de novembre, Comissió 
estratègica per al PUC

• 25 de novembre, Comissió 
Tècnica

• 25 de novembre, reunió de 
coordinació de l'Aula Europa

Desembre 2010 Gener 2011 Febrer 2011

• 2 de desembre, Dipòsits
• 9 de desembre, Comissió 

Executiva
• 16 de desembre, Interlocutors 

Catalogació
• 23 de desembre, Consell de 

Govern

• 20 de gener, Màrqueting
• 20 de gener, Comissió 

estratègica per al PUC
• 27 de gener, Comissió Tècnica

• 15 de febrer, Préstec 
interbibliotecari

• 16 de febrer, Comissió 
estratègica per al PUC

• 21 de febrer, reunió GEPA
• 22 de febrer, Interlocutors 

SFX/Metalib
• 23 de febrer, Interlocutors 

Millennium
• 24 de febrer, Comissió Tècnica
• 24 de febrer, reunió OCW-

Universia

Març 2011 Abril 2011 Maig 2011

• 3 de març, Grup de Refworks
• 15 de març, Comissió 

estratègica per al PUC
• 17 de març, Sumaris-Dialnet
• 30 de març, Interlocutors 

SFX/Metalib
• 31 de març, reunió de 

Paràmetres del PUC
• 31 de març, Comissió 

Executiva
• 31 de març, reunió tècnica OCW

• 1 d'abril, Màrqueting
• 12 d'abril, Comissió 

estratègica per al PUC
• 27 d'abril, Relectro plus

• 5 de maig, Comissió Tècnica
• 25 de maig, Interlocutors 

Catalogació
• 31 de maig, Comissió 

estratègica per al PUC

Juny 2011 Juliol 2011 Agost 2011

• 1 de juny, Relectro plus
• 30 de juny, Comissió Tècnica

• 13 de juliol, Comissió 
estratègica per al PUC

• 18 de juliol, Comissió Tècnica
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1.6 Fons bibliogràfic

1.6.1 Monografies, publicacions periòdiques i altres suports

Durant l'any 2010 s'han adquirit un total de 2.576 monografies, la qual cosa suposa un descens 
del 57 % respecte l'any 2009.

Pel  que  fa  a  les  publicacions  periòdiques  vives  de  compra,  que  inclou  revistes  en  paper, 
electròniques i  bases de dades,  s'han subscrit  un  total  de 12.530 publicacions.  Aquesta  xifra 
suposa un increment del 4,03 % respecte l'any 2009.

El total de material no llibre per l'any 2010 és de 76.213 documents, que suposa un increment del 
8,6 % respecte l'any 2009. En general, el material no llibre que més ha augmentat respecte l'any 
2009 ha estat els mapes; l'augment és d'un 66 %, a causa de la donació de la Cartoteca a la 
Biblioteca de Lletres.

1.6.2 Biblioteca Digital de Catalunya

La Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) es va posar en funcionament el 1999 i està formada, per 
una banda, per la contractació conjunta de recursos electrònics i, per altra banda, de repositoris 
cooperatius de documents digitals.
En  aquests  primers  10  anys,  la  BDC  ha  experimentat  un  creixement  important  en  les 
contractacions dels productes electrònics, però a partir del curs 2010/2011 s'inicia un període de 
contenció i de cancel·lacions de subscripcions. Això es deu, majoritàriament, al fet que el cost de 
la informació científica s'incrementa anualment molt per sobre del que ho fan els pressupostos 
ordinaris.

Actualment  la  BDC  dóna  accés  als  següents  recursos  d'informació  electrònica  contractats  a 
editors comercials:

• 10.556 revistes electròniques
• 14.157 llibres electrònics
• 25 bases de dades

Tots aquests recursos són cercables a través de la web de l'SBD des de qualsevol punt autoritzat 
de la xarxa i mitjançant control d'adreça IP. 

En relació a l'any 2011 destacar els següents canvis:

• Subscripció a la base de dades ABI Inform Complete: base de dades a text complet sobre 
economia  i  empresa  (estratègies  corporatives,  tècniques  de  gestió,  màrqueting, 
desenvolupament de productes, comptabilitat, finances, etc.) Ofereix gairebé 5.000 articles 
de revistes electròniques, 25.000 tesis, working papers i diaris com The Wall Street i The 
Financial Times.

• Cancel·lació de la subscripció a la base de dades Business Source Elite: base de dades 
d'economia i finances.
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Tot  seguit  es  detalla  la  relació  de  recursos  digitals  multidisciplinaris  subscrits  (revistes 
electròniques, llibres electrònics, bases de dades i programaris) que conformen la totalitat de la 
BDC:

Recurs Matèria

ABI Inform Economia i empresa

ACS Ciències pures i de la natura

AIP Física, matemàtiques i química

Aranzadi-Westlaw Ciències jurídiques i econòmiques

ASM Ciències pures i de la natura

Blackwell Ciències jurídiques i econòmiques

Ebrary General i de referència

Econlit Ciències jurídiques i econòmiques

Elsevier Multidisciplinari

Emerald Ciències jurídiques i econòmiques

Eric Ciències socials i humanes

Factiva General i de referència

Food Science and Technology Abstracts Ciències de la salut

Gale Virtual Reference Library Ciència, tecnologia i medicina

Harrison’s Online Medicina interna

IEEE/IEE Electronic Library Enginyeries

Informa Healthcare Ciències de la vida i medicina

JSTOR Ciències socials i humanes

LNCS Enginyeries

MathSciNet Ciències pures i de la natura

Medline Ciències de la salut

MyiLibrary General i de referència

Nature Ciències pures i de la natura

NetLibrary Ciències socials i humanes

OCLC WorldCat Eina catalogràfica

OUP General i de referència

Oxford Reference Online General i de referència

Periodicals Index Online/Periodicals 
Archive Online 

Ciències socials i humanes

ProQuest Health & Medical Complete Ciències de la salut

PsycInfo Ciències de la salut

QuestionPoint Referència virtual
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Recurs Matèria

RefWorks Gestor bibliogràfic

RSC Ciències pures i de la natura

Safari Tech Books Online Enginyeries

Sage Ciències socials i humanes

Springer e-books Ciències de la salut

Springer/Kluwer Multidisciplinari

Taylor & Francis General i de referència

VLEX Ciències jurídiques i econòmiques

Wiley Ciències de la salut

Zentralblatt Math Ciències pures i de la natura

1.6.3 Avaluació i descart del fons

Durant el curs 2010/2011 l'SBD ha treballat en l'estudi i l'elaboració de tres documents relacionats 
amb l'avaluació i descart del fons de les biblioteques:

• Pautes per a l'esporgada del fons documental

• Pautes de baixa de documents

• Pauta d'acceptació de donacions i protocol per a fons especials

L'objectiu d'aquestes pautes és establir els criteris per gestionar els documents duplicats, obsolets, 
no pertinents, malmesos, etc. per tal d’aconseguir un fons adequat a les necessitats dels usuaris i 
garantir la qualitat de la col·lecció; així com incrementar l’ús de les col·leccions, fent més atractius 
els  materials  disponibles als  prestatges,  facilitant-ne l’accés i  aconseguir  més espai  per a les 
noves adquisicions i per a altres usos dels espais de la biblioteca.

Cada biblioteca establirà criteris específics per a l’esporgada del fons documental d’acord amb els 
seus objectius  i  les  característiques dels  seus usuaris  i  col·leccions,  així  com la  disponibilitat 
d’espai. També tindrà en compte la matèria i vigència i, periòdicament realitzarà revisions del seu 
fons per tal d’identificar els documents que ja no són rellevants.

L’esporgada dins la biblioteca forma part de la política general de gestió de la col·lecció i té dos 
vessants:

• Conservar l’exemplar però fora de l’accés lliure.

• No conservar l’exemplar.

La decisió de preservar un document no implica que aquest continuï ocupant un espai de lliure 
accés  de  la  biblioteca,  sinó  que  es  pot  decidir  emmagatzemar-lo  en  un  lloc  més  econòmic 
(compactus,  magatzem,  dipòsit  cooperatiu  GEPA (Garantia  d’Espai  per  a  la  Preservació  de 
l’Accés), etc.).
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Un cop seleccionats els documents a retirar de la col·lecció i  sol·licitada la seva desafectació, 
d’acord amb les Pautes de baixa de documents, es contemplen diverses vies per al seu descart, 
depenent de les característiques del material retirat.

Els  documents  de  les  biblioteques  són  béns  patrimonials  de  la  UdL,  per  aquesta  raó,  cal 
desafectar-los legalment abans d'eliminar-los del catàleg i físicament. La desafectació es podrà fer 
per documents individuals o per lots de documents. En tots els casos, l'itinerari a realitzar abans 
de l'eliminació del registre en el catàleg i la posterior eliminació física del document és el següent:

1. El cap de biblioteca ha d'establir els criteris propis i elaborar l’informe de les baixes com a 
pas previ a la desafectació de documents.

2. La  Direcció  de  l'SBD  haurà  d’autoritzar  la  proposta  de  desafectació  dels  documents 
basada en l'informe de les baixes.

3. El  president  de la  Comissió general de l'SBD ha de signar,  en nom de la Comissió si 
aquesta  ho  autoritza,  el  vistiplau  per  a  la  desafectació,  sempre  que  s'hagi  informat 
prèviament al president de la Comissió de biblioteca de campus.

4. Finalment, el gerent autoritza la desafectació definitiva dels documents

Pel que fa a la selecció de documents procedents de donatiu o intercanvi, l'SBD es reserva el dret  
d'admissió del material bibliogràfic donat tant per institucions com per particulars, valorant el seu 
interès, la seva utilitat i la seva idoneïtat, tal com queda detallat al document Pauta d'acceptació 
de donacions i protocol per a fons especials.

 

1.6.4 GEPA

L’equipament GEPA (Garantia d'Espai per la Preservació de l'Accés) està creat amb la finalitat de 
gestionar  documents  de les  biblioteques  amb un  baix  ús  i  garantir-ne  la  preservació  futura  i 
l’accessibilitat  quan  alguna  biblioteca  ho  requereixi.  El  GEPA  té  la  condició  d’equipament 
cooperatiu del CBUC, i les institucions podran ingressar-hi documents en règim de dipòsit per a ús 
propi o en regim de cessió cooperativa.

Durant  el  curs 2010/2011 les biblioteques de la  Universitat  de Lleida han realitzat  trasllats de 
llibres i revistes al GEPA. En total, s'ha preparat i efectuat el traslladat a l'equipament GEPA d'unes 
650 monografies que representen una ocupació de 22 metres lineals i números de 26 títols de 
revistes que representen una ocupació de 86 metres lineals.
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1.7 Repositoris: UdL i CBUC

Durant el curs 2010/2011 el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD) – Centre de Recursos per 
a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) ha treballat en el manteniment dels repositoris ja existents 
i  en la creació de nous, com ara el repositori per al fons COPE i el repositori per al llegat de 
Samuel Gili Gaya.

Aquest és el resum dels repositoris en què treballa l'SBD-CRAI:

A la UdL:
• Repositori Obert UdL
• OpenCourseWare
• Fons especials:

◦ Biblioteca Virtual Màrius Torres
◦ Fons Sol – Torres
◦ Fons COPE
◦ Fons Gili i Gaya

Al CBUC:
• Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT)
• Tesis Doctorals en Xarxa (TDX)
• Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)
• Materials Docents en Xarxa (MDX)
• Memòria Digital de Catalunya (MDC)
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2 Àrea d'Adquisicions

2.1 Adquisicions i altres activitats

Des  de  l'Àrea  d'Adquisicions  s'ha  fet  la  compra  centralitzada  als  diferents  proveïdors,  les 
reclamacions,  les  devolucions  de  llibres  incorrectes,  les  cancel·lacions  dels  llibres  exhaurits  i 
l'entrada de la facturació al mòdul d'adquisicions del programari Millennium. Durant l'any 2010 es 
van comprar 2.508 exemplars.
Pel  que  fa  a  la  gestió  de  les  publicacions  periòdiques,  s'ha  fet  la  renovació  de  les  revistes 
nacionals a Ebsco, les revistes estrangeres a Swets i les bases de dades a Greendata.

Des de l'Àrea d'Adquisicions també s'ha gestionat l'adequació dels espais de treball col·laboratiu i 
treball en grup de les biblioteques de Cappont i Ciències de la Salut: mobiliari, butaques, pintura,  
vinils, lacat de cadires, senyalització, etc. Així com la selecció de material informàtic, tant per als 
espais de treball col·laboratiu i treball en grup com per a les sales de les biblioteques. Això inclou 
la compra de pantalles de televisió, CPU, escàners, tablets PC i ordinadors portàtils.

Durant aquest curs també s'ha fet l'estudi i anàlisi de les estadístiques dels recursos electrònics 
consorciats i dels recursos electrònics subscrits a nivell institucional. La comparativa s'ha fet amb 
les dades dels anys 2009 i 2010. L'objectiu d'aquest anàlisi és detectar les bases de dades menys 
utilitzades per tal de potenciar el seu ús entre la comunitat universitària.

Altres tasques que s'han portat a terme durant aquest curs:

• Inici de redacció de l'esborrany del Pla de Màrqueting i Comunicació de l'SBD que reculli, 
estructuri i faci un seguiment de les tasques que es duen a terme a les biblioteques per tal 
de  donar  a  conèixer  a  la  comunitat  universitària  els  nous  serveis  i  recursos  que  s'hi 
ofereixen. Aquest pla es redactarà conjuntament amb personal de la Biblioteca de l'ETSEA.

• Redacció del document  Circuit de la gestió dels recursos-e on s'especifica el circuit i les 
persones implicades en la gestió de les bases de dades i revistes electròniques, ja siguin 
de compra o gratuïtes.

• Incorporació a la intranet de l'SBD de la documentació dels cursos en que el personal de 
l'SBD ha assistit.

L'Àrea  d'adquisicions  forma  part  de  dos  grups  de  treball  dins  del  Consorci  de  Biblioteques 
Universitàries de Catalunya:

• Grup RelectroPlus: el principal objectiu del grup durant aquest curs ha estat definir una 
estratègia de cancel·lacions que prioritzi el manteniment dels productes de la Biblioteca 
Digital de Catalunya a text complet, estudiant el cost i l'impacte.
 

• Grup Màrqueting:  s'han fet dos concursos per tal de promocionar les bases de dades 
Taylor&Francis  i  PIO/PAO i  també s'ha elaborat  un vídeo de promoció  de les  revistes 
electròniques  de  l'editorial  Wiley-Blackwell.  De  totes  aquestes  activitats  se  n'ha  fet  la 
difusió corresponent a la UdL a través de la pàgina web de l'SBD, cartells i missatges a la 
comunitat universitària.
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2.2 Recursos electrònics

Pel que fa a les revistes electròniques, el nombre de revistes de compra accessibles a finals de 
l’any 2010 és d'11.383. Aquesta quantitat de revistes inclou les col·leccions contractades a través 
del CBUC així com les revistes subscrites directament per la UdL i suposa un increment del 9,88 
%.

Pel que fa als llibres electrònics, el nombre de llibres accessibles a finals de l'any  2010 és de 
14.167.  Igual  com  passa  amb  les  revistes  electròniques,  aquesta  quantitat  inclou  els  llibres 
contractats a través del CBUC així com els llibres comprats directament per la UdL.

Durant aquest curs, l'Àrea d'Adquisicions també s'ha encarregat de la gestió i preparació de la 
formació de la base de dades “Bibliografía de la literatura española” i “MLA”. Aquest curs, impartit  
per personal del proveïdor Proquest i al que van assistir professors i alumnes de la Facultat de 
Lletres, va servir per promocionar l'ús d'aquesta base de dades i per donar a conèixer la nova 
interfície de consulta.
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3 Àrea de Catalogació

3.1 Millennium

Referent  al  programa  d'automatització  de  gestió  de  biblioteques  Millennium  cal  destacar  els 
següents aspectes:

• Consolidació  de  la  implementació  dels  diferents  mòduls,  sobretot  l'administració  del 
sistema.  Aquest  any s'ha treballat  el  mòdul  Scheduler que permet extreure de manera 
programada i periòdica llistats o conjunts de registres (ja sigui de bibliogràfics, autoritats, 
usuaris, etc.)

• Extracció d'estadístiques del sistema, concretament les estadístiques de l'accés via web 
mitjançant els fitxers Web Server Logs.

• Càrrega  mensual  de  registres  bibliogràfics  procedents  de  les  catalogacions  dels  nous 
recursos incorporats a SFX. Paral·lelament també s'han realitzat càrregues de registres per 
tal de lligar els registres bibliogràfics del catàleg de la UdL amb l'etiqueta 001 dels registres 
bibliogràfics del CCUC.  Aquesta actuació no està finalitzada, si bé s'espera que al llarg 
d'aquest any 2011 es completi.

• Millora de la interfície de WebOpac de Millennium, treballat conjuntament amb l'Àrea de 
Serveis als Usuaris i l'ASIC, per tal d'enriquir els continguts del catàleg:

◦ Incorporació de la visualització via web de les bibliografies recomanades: des de la 
pàgina web de l'SBD es dóna accés a la bibliografia recomanada per tal de comprovar 
la localització i  la disponibilitat dels documents recomanats a la Guia Docent de les 
assignatures de les diferents titulacions que s'imparteixen a la UdL.

◦ Obertura de les reserves via web dels documents que es troben en el catàleg de la 
UdL:  les  reserves  estan  configurades  tant  pels  exemplars  disponibles  com  pels 
exemplars prestats i es poden recollir a la biblioteca de l'usuari.

Pel que fa a les tasques corrents del catàleg, cal destacar que durant el curs 2010/2011 des de 
l'Àrea de Catalogació s'ha fet incidència en diferents aspectes relatius al registres d'autoritats: 

• Formació: assistint a la formació sobre CANTIC realitzada per la Biblioteca de Catalunya 
(octubre  2010).  El  Catàleg d’autoritats  de noms i  títols  de Catalunya  (CANTIC) és  un 
catàleg d’autoritats cooperatiu que es realitza en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de 
Catalunya (CCUC) i està liderat per la Biblioteca de Catalunya.

• Càrrega  de  registres  d'autoritats:  càrregues  en  batch de  registres  que  s'elaboren 
diàriament des de l'Oficina del CBUC i des de les biblioteques universitàries i la Biblioteca 
de Catalunya.

• Depuració:  mitjançant  l'opció  de Millennium d'informe d'encapçalaments  que  permet  el 
control i revisió a posteriori de les càrregues evitant així la duplicitat d'entrades al catàleg 
de la UdL. 
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3.2 PUC: servei de préstec consorciat

El PUC és un servei  de préstec consorciat  gratuït que permet als usuaris  de les biblioteques 
membres del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) sol·licitar i  tenir en 
préstec documents d’una altra biblioteca del CBUC.

Aquest nou servei es porta a terme en dues fases:

• 1a  fase:  Millora  del  préstec  in  situ:  els  usuaris  poden  sol·licitar  els  documents 
presencialment a la biblioteca on es troben dipositats.

• 2a fase: Inici del préstec via web (implementació al curs 2011/2012): els usuaris poden 
sol·licitar els documents directament a través del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de 
Catalunya (CCUC).

Circuit del   préstec in situ  :

Circuit   del   préstec via web  :
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Per tal de portar a terme les dues fases, el projecte PUC ha comptat amb el següent calendari  
d'implementació:

• 16 de maig de 2011: inici de la prova del préstec in situ
• 4 de juliol de 2011: inici del préstec in situ i de la prova del préstec via web
• Octubre de 2011: inici de la difusió del préstec in situ i del préstec via web

Des de l'Àrea de Catalogació s'ha treballat intensament en la coordinació i implementació del PUC 
a la UdL. Per aquest motiu s'han realitzat diferents accions en relació amb el PUC conjuntament 
amb l'ASIC i amb el personal de la Biblioteca de l'ETSEA:

• Establiment de l'Àrea de Catalogació com a punt de contacte amb el CBUC, que és qui 
porta la coordinació del projecte consorciat.

• Realització  de  tasques  de  parametrització  del  programa d'automatització  de  gestió  de 
biblioteques Millennium.

• Execució dels procediments de descàrrega, filtratge i càrrega dels registres de catalogació.

• Organització interna del servei PUC a la UdL.

• Actualització i adaptació dels manuals de Millennium.

• Preparació de la formació i la difusió al personal de l'SBD.
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3.3 Repositoris

Biblioteca Virtual Màrius Torres

Durant aquest curs s'ha continuat introduïnt documents a aquest repositori i  també s'ha seguit 
realitzant la migració al repositori creat amb DSpace. L'ASIC ha realitzat la càrrega de les dades 
de la tercera fase de la digitalització del fons Màrius Torres i ha fet l'exportació del mateix per a la 
seva càrrega al Ministerio, seguint els procediments METS de preservació.

Tesis Doctorals en Xarxa: TDX
(http://www.tesisenxarxa.net/)

TDX  és  un  repositori  cooperatiu  que  conté,  en  format  digital,  tesis  doctorals  llegides  a  les 
universitats  de  Catalunya  i  d'altres  comunitats  autònomes.  TDX  disposa  de  10.672  tesis 
dipositades de les 18 institucions participants, la UdL ha dipositat 316 tesis fins a finals del 2010.

Durant el curs 2010/2011, TDX ha inclòs un seguit de millores al seu web que optimitzen el seu 
servei i  l’adapten a les necessitats dels usuaris.  Entre les novetats implementades destaca la 
renovació de tot el programari en què està basat aquest repositori, passant d’ETD-db a DSpace. A 
la vegada, TDX té una nova interfície i disseny que dóna més visibilitat a les universitats i permet  
que aquestes puguin personalitzar les seves pàgines dins del repositori.

També cal destacar que des d'aquest any 2011 TDX participa en la cooperativa MetaArchive, una 
de les iniciatives més prestigioses de preservació a nivell internacional, garantint la protecció del 
patrimoni cultural digital a llarg termini,  amb l’objectiu d’assegurar la preservació de les tesis i 
d’estar dins d’una de les iniciatives pioneres al món en aquest àmbit. Aquesta preservació es duu 
a terme a través del programari LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe).
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La convocatòria d'ajuts del 2010 ha permés la digitalització de 14 tesis de la UdL i ha comportat la 
coordinació de tot un seguit de tasques relacionades:

• Contacte amb els doctors, amb la Secció de Tercer Cicle de la UdL i amb el CBUC
• Gestió de la signatura del contracte autoritzant la publicació de la versió electrònica de la 

tesi doctoral
• Enviament de les tesis al CBUC, com a punt de contacte amb l'empresa que s'encarrega 

de la digitalització
• Introducció de les tesis al repositori TDX

La introducció de les tesis digitalitzades a TDX comporta la catalogació de les tesis tant en suport 
paper com electrònic.

En el següent gràfic es pot observar l'evolució del nombre de tesis que la UdL ha introduït a TDX 
des de l'any 2005:
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Repositori d'imatges de cobertes del CBUC
(https://cobertes.cbuc.cat/login.htm)

Número de cobertes introduïdes curs 2010/2011

Setembre 1.085

Octubre 521

Novembre 699

Desembre 332

Gener 219

Febrer 290

Març 351

Abril 253

Maig 100

Juny 295

Juliol 566

Agost 462

Total 5.173

Altres repositoris

Durant el curs 2010/2011 s'ha treballat en altres possibles repositoris per tal d'engrandir el portal  
de Fons especials de l'SBD:

• Planificació i disseny per migrar a DSpace el fons especial musical de la COPE.

• Estructuració d'un futur repositori per al fons especial del filòleg Samuel Gili i Gaya.

3.3 Donatius i intercanvi

Durant l'any 2010 s'ha rebut un total de 6.913 monografies de donatiu o intercanvi que suposa un 
168% menys respecte l'any 2009, a causa del donatiu que hi va haver durant el curs 2009/2010 
del fons de la cartoteca del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida a la 
Biblioteca de Lletres. Tenint en compte les dades del 2008, l'increment de les monografies de 
donatiu i intercanvi és del 34,5%. També s'ha rebut un total de 677 publicacions periòdiques vives 
en paper de donatiu o intercanvi.
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3.5 Coordinació d'activitats i altres col·laboracions

• Coordinació de diverses tasques relatives a la catalogació:

◦ Amb  el  CCUC  per  tal  de  continuar  amb  la  catalogació  consorciada  de  recursos 
electrònics dels nous recursos incorporats a SFX

◦ Amb les biblioteques de la UdL per tal de donar suport al fons que es trasllada al GEPA 
(elaboració de llistats, pautes de modificació de registres, etc.)

◦ Amb biblioteques concretes de la UdL, destacant el fons Sol-Torres de la secció de 
Llegats  de  la  Biblioteca  de  Lletres,  per  tal  d'establir  els  circuits  de  catalogació  i  
l'estructura de les signatures.

• Coordinació de la migració de la Base de dades de sumaris del CBUC a Dialnet: al gener 
del 2011 es va procedir per part del CBUC a la migració dels sumaris. Des de l'Àrea de 
Catalogació es va realitzar la revisió i coordinació interna del projecte Dialnet.

• Col·laboració amb Direcció en l'estudi i elaboració de tres documents sobre l'avaluació i 
descart del fons de les biblioteques:

◦ Pautes per a l'esporgada del fons documental

◦ Pautes de baixa de documents

◦ Pauta d'acceptació de donacions i protocol per a fons especials

• Col·laboració amb el personal de la Biblioteca de Cappont per tal de lligar els registres 
bibliogràfics del catàleg de la UdL amb l'etiqueta 001 dels registres bibliogràfics del CCUC, 
en  la  catalogació  del  fons  del  Centre  de  Documentació  en  Cooperació  i  Solidaritat 
(CDOCS) i en l'organització del punt PUC central de la UdL.

• Col·laboració amb el personal de la Biblioteca de Ciències de la Salut en l'elaboració de les 
pautes del Repositori d'imatges de cobertes del CBUC i en l'elaboració de la proposta del 
document que descriu els processos de l'SBD.
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• Col·laboració amb el personal de la Biblioteca de l'ETSEA en la realització de diferents 
accions en relació amb el PUC.

• Col·laboració amb el personal de la Biblioteca de Lletres en la introducció de documents a 
repositoris (TDX i Biblioteca Virtual Màrius Torres), en la catalogació de la Cartoteca i en la 
redacció de diferents convenis per tal de poder fer efectius diversos llegats.
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4 Àrea de Recursos i Projectes

4.1 Pàgina Web de l'SBD

Prioritats fixades pel curs 2010/2011

El Grup de treball Web, on hi son representades totes les biblioteques, es reuneix periòdicament 
per proposar i consensuar els canvis. Durant el curs 2010/2011 la principal finalitat d'aquest grup 
ha estat facilitar l'accés des de la pàgina web de l'SBD al servei de formació d'usuaris. Finalment 
es va decidir seguir la mateixa aplicació utilitzada a la UdL per a la gestió de la formació d'usuaris i 
realitzar la implementació el proper curs.

La web de l'SBD té les limitacions de disseny pròpies del programa OpenCms i de la vinculació 
directa amb la web general de la UdL, això fa que les demandes reiterades de modernització i/o 
canvis per part de les biblioteques quedin en simples retocs.

A més, el manteniment i l'actualització de la web comporta fer un seguiment diari, ja sigui per fer 
pàgines noves, incorporar nous enllaços, revisar els trencats o els obsolets, publicar les activitats 
dutes a terme a les biblioteques i publicar les notícies i les novetats relacionades amb la professió 
i l'activitat diària.

Estadístiques d'ús

La pàgina web de l’SBD (http://www.bib.udl.cat/)  ha rebut  1.435.154 visites durant  l’any 2010, 
mentre que el catàleg ha estat consultat 9.937.865 vegades durant el mateix any.

Pel que fa a l’espai de notícies, durant el curs 2010/2011, s’ha fet difusió de 123 activitats i/o 
novetats relacionades amb el món de la informació i la comunitat universitària.3

3 Vegeu la relació de les notícies publicades durant el curs 2010/2011 a l'Annex 1
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4.2 Ajuts

D'acord a l'Ordre CUL/2214/2010, de 20 de juliol, l'SBD va sol·licitar ajuts al Ministeri de Cultura 
per tal de crear, transformar, preservar i difondre els recursos digitals mitjançant repositoris:

• Fons Sol-Torres  : El motiu de la sol·licitud era deixar acabada la secció dels opuscles.

• Llegat Samuel Gili i Gaya  : En aquest cas es tractava de fer d'un repositori nou per facilitar 
l'accés a les nombroses separates del llegat.

Passat el temps reglamentari, la no resposta del Ministeri s'interpretà com a negativa.

4.3 Col·laboracions

Durant el  curs 2010/2011 l'Àrea de Recursos i  Projectes ha col·laborat  amb el personal de la 
Biblioteca de Lletres per tal de realitzar tasques relatives als fons especials d'aquesta biblioteca, 
amb la intenció de crear nous repositoris i mantenir-ne els existents.
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5 Àrea de Serveis als Usuaris

5.1 Carta de Serveis

La carta de serveis representa el compromís de l'SBD per oferir uns serveis de qualitat i un entorn 
de treball agradable i adient a les necessitats dels usuaris. El principal repte consisteix a adaptar 
els serveis, les col·leccions i els espais de les biblioteques per donar resposta a les necessitats 
dels usuaris en el marc del nou model educatiu, l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

Des de l'Àrea de Serveis als Usuaris i en col·laboració amb la Biblioteca de Cappont i la Biblioteca 
de Lletres s'ha treballat en l'elaboració i redacció de la nova Carta de Serveis de l'SBD, que inclou: 

• Reglaments i normatives de l'SBD.

• Principals serveis que ofereixen les biblioteques.

• Drets dels usuaris.

• Deures dels usuaris.

• Compromisos de l'SBD envers l'usuari.

• Adreces i telèfons de les biblioteques i centres de documentació.

• Principals vies de participació en la millora de les biblioteques i els seus serveis.

5.2 Servei de Préstec

Tablet PC

El curs 2010/2011 l'SBD posa en marxa el  préstec dels  Tablet  PC. L'objectiu d'aquest  servei, 
coordinat per l'Àrea de Serveis als Usuaris, és satisfer les noves necessitats que presenten els 
usuaris i, al mateix temps, potenciar l'ús de les noves tecnologies relacionades amb la informació 
digital.

Per tal de posar en funcionament el préstec dels Tablets PC s'ha creat un grup de treball que ha 
realitzat les següents tasques: 

• Elaboració de la guia d'ús dels Tablets PC
• Elaboració del document “Formulari de sol·licitud de Tablet PC”
• Configuració  inicial  per  a  cada  biblioteca:  aplicacions,  llibres,  podcasts,  còpies  de 

seguretat, etc.
• Elaboració de les pautes de préstec
• Disseny dels cartells de difusió:

52



Memòria del curs 2010/2011

També s'hi  han afegit  les aplicacions dels  recursos electrònics  subscrits  per  l'SBD que tenen 
versió mòbil:

• Ara.cat
• Annual Reviews
• Refworks
• Science, etc.

Durant  el  curs  2010/2011,  les  biblioteques  han  realitzat  gairebé  650  préstecs  d'aquest  nou 
dispositiu electrònic.

Espais de treball

El curs 2010/2011 es posen en marxa els espais de treball col·laboratiu i treball en grup coordinat 
per  l'Àrea  de  Serveis  als  Usuaris  i  en  col·laboració  amb  la  Biblioteca  de  Cappont,  l'Àrea 
d'Adquisicions i l'ASIC. Els espais de treball en grup i treball col·laboratiu són espais confortables, 
atractius,  amb equipaments i  tecnologia pensats per a fer  treballs en grup, projectes,  estudiar 
conjuntament i compartir idees.

Per  tal  de  posar-los  en  marxa  s'han  redissenyat  espais  i  s'ha  adquirit,  també,  equipaments 
tecnològics.  Els espais de treball col·laboratiu tenen accés a un escriptori compartit connectat a 
una pantalla de 42 polzades per tal que s'hi pugui connectar a través dels ordinadors portàtils. A 
més a més, ofereixen també:

• Impressió dels treballs directament a les fotocopiadores 
• Connexió a la xarxa sense fils WIFI 
• Pissarra 
• Zones pensades per a grups reduïts (màxim 6 usuaris per zona) 
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També s'ha treballat en l'elaboració dels següents documents:

• Guia per a l'ús dels espais de treball en grup i treball col·laboratiu 
• Pautes de l'escriptori virtual
• Pautes de Google Docs
• Cartell de difusió:

L'obertura d'aquests espais ha suposat iniciar el servei de préstec dels mateixos. Els espais estan 
oberts  a  tota  la  comunitat  universitària  durant  l'horari  d'obertura  de  les  biblioteques  i  estan 
destinats a un mínim de 2 i  un màxim de 6 usuaris per zona.  Aquest servei està subjecte al 
Reglament del Servei de Biblioteca i Documentació i al Reglament de préstec.

54



Memòria del curs 2010/2011

5.3 Servei d'Obtenció de Documents

El Servei d'Obtenció de Documents (SOD) permet obtenir els documents que no es troben a les 
biblioteques de la nostra universitat i, també, que altres usuaris externs a la UdL puguin disposar 
de documents de les nostres biblioteques.

Les principals activitats durant aquest curs han estat:

• Instal·lació  de l'actualització  del  programa que  gestiona  aquest  servei,  GTBib  SOD,  al 
gener de 2011.

• Facturació als centres externs a l'octubre de 2010.

Durant l'any 2010 el Servei d'Obtenció de Documents de la UdL ha tramitat un total de 5.585 
sol·licituds de préstec interbibliotecari. Aquesta xifra representa un descens del 10,19% respecte 
l'any 2009.

El nombre total de sol·licituds demanades per la UdL ha estat de 3.236, un 14,05% menys que 
l'any 2009, de les quals, en funció de la seva disponibilitat, ens han subministrat 2.525 (78,03%) i 
ens han denegat 711 (21,97%).
Pel que fa al tipus de material sol·licitat, de les 3.236 sol·licituds demanades pels nostres usuaris 
un 59,92% eren de documents originals i un 40,08% eren de còpies.

Els principals centres subministradors de les sol·licituds fetes per la UdL durant l'any 2010 han 
estat els següents:

Centre subministrador
Nombre de sol·licituds 

subministrades
Percentatge

Universitat de Barcelona 450 17,82%

Universitat Autònoma de Barcelona 429 17,00%

Universitat Pompeu Fabra 389 15,40%

Universitat Rovira i Virgili 304 12,04%

Universitat de Girona 130 5,15%

Universitat Jaume I 109 4,33%

Biblioteca de Catalunya 123 4,87%

Universitat Politècnica de Catalunya 99 3,92%

Universitat de València 39 1,54%

Universidad de Navarra 36 1,43%

Universitat de Vic 35 1,37%

Subito 29 1,15%

Universidad Complutense de Madrid 19 0,75%

Institut del Teatre 17 0,67%

Biblioteca Nacional de España 15 0,59%

Universitat Oberta de Catalunya 14 0,55%

British Library 12 0,48%

Universitat d'Alacant 10 0,40%

Altres 266 10,54%

Total 2.525 100,00%
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El nombre total de sol·licituds externes rebudes ha estat de 2.349, un 4,28% menys que l'any 
2009. D'aquesta xifra i en funció de la seva disponibilitat, hem servit 2.108 sol·licituds (89,74%) i 
han obtingut resposta negativa 241 sol·licituds (10,26%).
Pel que fa al tipus de material sol·licitat, de les 2.349 sol·licituds d'usuaris externs un 76,29% ens 
demanaven documents originals i un 23,71% ens demanaven còpies.

Els principals centres sol·licitants a la UdL durant l'any 2010 han estat els següents:

Centre sol·licitant
Nombre de 
sol·licituds

Percentatge

Universitat Autònoma de Barcelona 406 17,29%

Universitat Oberta de Catalunya 402 17,11%

Universitat Pompeu Fabra 389 16,56%

Universitat de Barcelona 214 9,11%

Universitat Rovira i Virgili 160 6,81%

Universitat de Vic 158 6,73%

Universitat Jaume I 149 6,34%

Universitat de Girona 109 4,64%

Universitat Politècnica de Catalunya 75 3,20%

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 32 1,36%

Instituto  Nacional  de  Investigación  y  Tecnología  Agraria  y 
Alimentaria

32 1,36%

Universidad de Zaragoza 25 1,06%

Biblioteca de Catalunya 20 0,85%

Escola Superior de Música de Catalunya 20 0,85%

Universidad Pública de Navarra 17 0,73%

Universitat Politècnica de València 13 0,55%

Universidad Complutense de Madrid 13 0,55%

Universidad del País Vasco 12 0,51%

Institut de l'Information Scientifique et Technique 11 0,47%

Altres 92 3,92%

Total 2.349 100,00%

Les biblioteques de la UdL que han treballat per tal de poder donar resposta a les 2.349 sol·licituds 
externes rebudes a la UdL durant l'any 2010 han estat les següents:

Biblioteques
Nombre de 
sol·licituds

Documents 
servits

Mitjana 
de dies

Documents 
no servits

Mitjana 
de dies

Biblioteca de Cappont 844 769 1,33 75 2,00

Biblioteca de Lletres 804 764 2,37 40 6,33

Biblioteca de l'ETSEA 224 183 4,62 41 6,56

Unitat Tècnica Central * 197 145 0,50 52 0,50
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Biblioteques
Nombre de 
sol·licituds

Documents 
servits

Mitjana 
de dies

Documents 
no servits

Mitjana 
de dies

Biblioteca de Ciències de la Salut 132 114 3,78 18 7,89

INEFC 100 91 5,56 9 1,78

Centre de Documentació Europea 30 28 3,43 2 4,50

Hospital Univ. Arnau de Vilanova 14 10 3,90 4 8,25

GEPA 4 4 6,50 0 0,00

Total 2349 2108 241

* Inclou les sol·licituds d'articles de revistes electròniques.

5.4 Servei de referència virtual “Pregunta”

Aquest servei d'atenció personalitzada es posa en marxa a les biblioteques de la UdL durant el 
curs 2010/2011.

És un servei d'informació virtual per a resoldre qüestions i dubtes sobre els serveis i recursos que 
s'ofereixen des de les biblioteques, orientar i donar solucions a la recerca d'informació bibliogràfica 
i documental.

Ajudar a resoldre qüestions referents a:

• La recerca bibliogràfica 
• La consulta de catàlegs 
• La consulta de la biblioteca digital: bases de dades, llibres electrònics, etc. 
• El préstec i l'obtenció de documents 
• El préstec de portàtils, memòries USB i lectors de llibres digitals 
• La formació d'usuaris: sessions de formació general, especialitzades, a mida, etc. 
• La publicació en dipòsits digitals d'accés obert: Repositori Obert UdL, TDX, Recercat, etc. 
• La compra de nous documents 
• Les connexions i l'accés als recursos electrònics 
• Les biblioteques: adreces, horaris, telèfons i espais 

Va adreçat a qualsevol persona, sent usuaris preferents els membres de la comunitat universitària 
de la UdL.
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En  els  següents  quadres  es  detallen  les  dades  estadístiques  d'aquest  servei  durant  el  curs 
2010/2011:

Servei de referència virtual “Pregunta”

Preguntes respostes 155

Preguntes eliminades 8

Total 163

Preguntes respostes per biblioteques

Biblioteca de Cappont 59

Biblioteca de Lletres 30

Biblioteca de l'ETSEA 27

Biblioteca de Ciències de la Salut 26

Servei d'Obtenció de Documents 8

Centre de Documentació Europea 2

Servei de Biblioteca i Documentació 2

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 1

Total 155

Tipus de preguntes respostes

Serveis 60

Informació general 40

Informació i recerca bibliogràfica 29

Recursos electrònics 26

Total 155
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5.5 Formació d'usuaris

L'Àrea de Serveis als Usuaris s'encarrega de coordinar diverses activitats i sessions de formació 
que permeten:

• Conèixer els serveis i recursos de l'SBD.

• Adquirir  competències  informacionals:  aptituds,  coneixements  i  habilitats  per  tal  de 
reconèixer quina informació és necessària, com localitzar-la, com avaluar-ne la idoneïtat i 
utilitzar-la de manera efectiva.

Està  adreçada  a  tots  els  membres  de la  comunitat  universitària  de  la  UdL i  altres  persones 
expressament autoritzades mitjançant convenis o acords individuals4.

4 Podeu consultar la relació dels cursos a la secció “Formació d'usuaris” dins de cada biblioteca.
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5.6 Repositoris

Repositori Obert UdL
(http://www.repositori.udl.cat)

El repositori institucional recull, gestiona, difon i preserva les publicacions en format digital i en 
accés  obert  derivades  de  l'activitat  acadèmica  i  investigadora  de  la  UdL,  les  publicacions 
institucionals i altres materials de la comunitat universitària. 

Els objectius d'aquest repositori són:

• Difondre els documents publicats per la Universitat de Lleida i per membres de la comunitat 
universitària amb la intenció d'augmentar-ne i potenciar-ne la visibilitat. 

• Afavorir l'impacte de les publicacions: més citacions dels autors i les publicacions. 
• Concentrar en un únic servidor i interfície de cerca tots els materials o documents digitals 

publicats per la Universitat de Lleida. 
• Incentivar la creació i l’ús de la producció científica pròpia. 
• Garantir  l'accessibilitat  futura  i  la  preservació  dels  documents  digitals  generats  per  la 

institució. 
• Complementar el Portal de Gestió de la Recerca (GREC) de la UdL. 

Durant el curs 2010/2011 s'han implementat diferents vies de recol·lecció i difusió de dades: 

• Captura de dades d'altres repositoris consorciats en què participava l'SBD: 

◦ TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

◦ RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

◦ RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
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• Exportació de dades a altres recol·lectors de repositoris:

◦ DRIVER (Digital Repository Infraestructure Vision for European Research) 
http://search.driver.research-infrastructures.eu/

◦ OpenAIRE (Open Access Infraestructure for Research in Europe) 
http://www.openaire.eu/

◦ MDX (Materials Docents en Xarxa)

OpenCourseWare
(http://ocw.udl.cat/)

UdL OCW és un repositori d'accés obert a través del qual la Universitat de Lleida posa a disposició 
de la societat,  professors, estudiants i  autodidactes, els seus materials docents organitzats en 
forma de matèries, fomentant la importància de l'accés lliure i obert al coneixement.

Els seus objectius són:

• Donar accés i incrementar l’ús dels materials educatius elaborats a la UdL 
• Crear un dipòsit de materials docents de qualitat 
• Assegurar la propietat intel·lectual i el reconeixement dels autors i augmentar-ne la seva 

visibilitat i accessibilitat mitjançant Internet. 
• Recollir, classificar i garantir la preservació del materials docents elaborats a la UdL

Tots  els  materials  publicats  dins  de  UdL  OCW  tenen  una  llicència  Creative  Commons 
Reconeixement-No comercial-Compartir Igual.

És a dir, permet:

• Copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra 
• Fer-ne obres derivades, però amb les següents condicions: 

• Reconeixement: heu de reconèixer els crèdits de l'obra de la manera especificada 
per l'autor o el llicenciador (però no d'una manera que suggereixi  que us donen 
suport o rebeu suport per l'ús que feu de l'obra). 

• No comercial: no podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials. 
• Compartir  igual:  si  altereu  o  transformeu  aquesta  obra,  o  en  genereu  obres 

derivades,  només  podeu  distribuir  l'obra  generada  amb una  llicència  idèntica  a 
aquesta.

Durant el curs 2010/2011 s'ha posat en explotació per als docents el servidor d'OpenCourseWare 
en col·laboració  amb l'ASIC.5 Hi  ha 10 matèries  relacionades amb les categories de ciències 
socials i jurídiques i enginyeria i arquitectura.

5 Vegeu la nota de premsa publicada a la web de la UdL a l'Annex 2
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En la IV Edición de los Premios ME-UNIVERSIA a la iniciativa OCW 2010, l'assignatura de la UdL 
Enginyeria del  Software 3,  del  profesor  Roberto García  González de la  Universitat  de Lleida, 
queda finalista i rep un certificat acreditatiu.

Dipòsit de la Recerca de Catalunya: RECERCAT
(http://www.recercat.net/)

RECERCAT és un dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de 
les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats 
(preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final 
de  carrera,  memòries  tècniques,  etc.  RECERCAT  disposa  de  340  col·leccions  de  les  21 
institucions participants, en total són consultables 19.814 documents.
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Durant el curs 2010/2011 s'ha introduït una nova col·lecció de l'ETSEA, “Treballs pràctics tutorats. 
Enginyeria Tècnica Agrícola. Explotacions agropecuàries”. I també s'ha continuat dipositant nous 
documents a les col·leccions existents.

En  el  següent  gràfic  es  pot  veure  la  distribució  de  les  col·leccions  que  la  UdL introdueix  a 
RECERCAT i el nombre de treballs que hi ha en cada col·lecció:
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Revistes Catalanes amb Accés Obert: RACO
(http://www.raco.cat/)

Aquest  dipòsit  cooperatiu  conté  els  articles  a  text  complet  de revistes  científiques,  culturals  i 
erudites catalanes que es poden consultar en accés obert. RACO disposa de 333 revistes de 58 
institucions editorials participants. En total, són consultables 116.054 articles de revistes. 

En  la  convocatòria  d'ajuts  2010,  oberta  a  l'abril  del  2010,  la  UdL  va  participar-hi  amb  la 
digitalització i incorporació a RACO de les revistes Imago Temporis. Medium Aevum i  L'Ull crític, 
tot i  que ha estat durant el curs 2010/2011 que s'ha portat a terme la introducció dels articles 
d'aquestes revistes a RACO. Finalment, s'ha continuat actualitzant els continguts de la resta de 
revistes.

Universitat de Lleida
Any 

d'incorporació
Números 

incorporats
Articles 

incorporats

Revista de geografia 2006 34 348

Scriptura 2008 17 250

Sintagma 2008 20 159

Arrabal 2009 4 111

Imago Temporis. Medium Aevum 2011 3 56

L'Ull crític 2011 10 227

TOTAL 88 1.151
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Col·leccions a RECERCAT

TFC Enginy eria Tècnica en Inf ormàtica 
de Gestió

TFC Enginy eria Tècnica en Inf ormàtica 
de Sistemes

PFC Enginy eria Tècnica Industrial. 
Mecànica

TFC Enginy eria en Inf ormàtica

PFC Enginy eria Agronòmica PFC Enginyeria de Forest

TPT Enginy eria Tècnica Forestal. 
Explotacions f orestals

TFM Enginy eria de programari lliure

TFM Interacció persona-ordinador TPT Enginy eria Tècnica Agrícola. 
Mecanització i construccions rurals

PFC Arquitectura Tècnica TPT Enginy eria Tècnica Agrícola. Hor-
tof ructicultura i jardineria

TPT Enginy eria Tècnica Agrícola. 
Explotacions agropecuàries
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Materials Docents en Xarxa: MDX
(http://www.mdx.cat/)

MDX és un repositori cooperatiu que conté materials i  recursos digitals resultants de l'activitat 
docent  que es porta a terme a  les  universitats  membres.  La finalitat  d'MDX és augmentar  la 
visibilitat  i  la difusió de la producció docent de les institucions participants,  tot  contribuint  a la 
innovació educativa, d'una banda, i a l'accés lliure al coneixement, de l'altra. MDX disposa de 29 
col·leccions de les 6 universitats que ja han començat a fer accessibles els seus documents, en 
total són consultables 1.702 documents.

MDX recol·lecta dades dels materials del Repositori Obert UdL http://repositori.udl.cat/ i de UdL 
OpenCourseWare,  http://ocw.udl.cat/

Col·leccions Any d'incorporació Nombre de documents

Documents sobre docència 2010 2

Materials docents 2010 10

TOTAL 12

65

http://www.mdx.cat/


Memòria del curs 2010/2011

5.7 SFX i Metalib

Bloc Nous recursos
(http://metacercadorudl.blogspot.com/)

Durant l'any 2010 aquest bloc ha rebut un total de 552 visites i durant el curs 2010/2011 s'hi han 
publicat les següents entrades:

07/09/2010: 3 recursos en accés obert

17/12/2010: BDHAH. Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic

17/12/2010:  Tesis  doctorales  de  didáctica  de  la  Historia,  la  Geografía  y  otras  ciencias 

sociales

04/01/2011: General Practice Notebook

02/05/2011: Clinical Trials Register

02/06/2011: Adaptaciones de la Literatura española en el cine español

14/07/2011: World Development Indicators (WDI)

28/07/2011: Avaluació de revistes científiques
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5.8 Maquinari i programari

Durant el curs 2010/2011 i en col·laboració amb l'ASIC s'han realitzat les següents tasques:

• Instal·lació  dels  quioscos  d'informació  a  les  biblioteques  dels  quatre  campus  de  la 
universitat.

• Desenvolupament i implementació del programari per a la sala de treball col·laboratiu de la 
Biblioteca de Cappont i en fase d'implantació a la resta de biblioteques.

• Desenvolupament i explotació de la nova versió d'aplicacions als punts de treball per als 
usuaris de les biblioteques, per tal d'actualitzar-los i  allargar la vida de l'actual parc de 
maquinari.

• Desenvolupament i implementació de la segona fase de préstec d'ordinadors portàtils.

5.9 Col·laboracions

Per tal de realitzar diverses tasques durant el curs 2010/2011, l'Àrea de Serveis als Usuaris ha 
col·laborat amb Direcció i les diverses biblioteques:

• Direcció en l'elaboració del Pla d'Actuacions.

• Personal de la Biblioteca de Cappont en la introducció de documentació als repositoris 
RACO, RECERCAT i OCW i en tasques de manteniment d'SFX i Metalib.

• Personal de la Biblioteca de Ciències de la Salut en tasques relacionades amb el Servei de 
Formació d'Usuaris.

• Personal de la Biblioteca de l'ETSEA en la implementació del Servei de Referència Virtual.

• Personal de la Biblioteca de Lletres en la incorporació de revistes al repositori RACO i en la 
implementació del Servei de Referència Virtual Pregunta.

• ASIC en la configuració de l'escriptori virtual de les sales de treball col·laboratiu i l'SFX al 
campus virtual.
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6 Biblioteca de Cappont

6.1 Instal·lacions i equipaments

Durant el curs 2010/2011 destaquen les següents novetats en relació a les instal·lacions:

• Espai de treball col·laboratiu: amb equipament i tecnologia pensats per facilitar el treball en 
grup. Consta d'un espai de treball en grup i dos espais de treball col·laboratiu amb dues 
pantalles que simulen un escriptori virtual.

• Espais de treball individual: millora d'aquests espais pensats per facilitar i afavorir el treball 
individual.

• Espai  d'audiovisuals:  millora d'aquest  espai destinat  a la  consulta dels enregistraments 
sonors i de vídeo existents en diferents suports a la Biblioteca, així com la sintonització 
dels canals de televisió. 

• Quioscos d'informació: instal·lació de quatre terminals a través dels quals es pot accedir al 
catàleg de la Biblioteca, al correu electrònic, al campus virtual i també al servei “Pregunta”.

• Mobiliari nou: adequació de diferents espais de la biblioteca amb sofàs i butaques.

Dades de les instal·lacions de la Biblioteca de Cappont:

M2 Places de lectura

Biblioteca 3.914,50 Biblioteca 523

Compactus i magatzems externs 208,80
Sales d'estudi 40

Sales d'estudi 60,00

Total 563Total 4.183,30
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Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 4.538,04 4.291,00

Dipòsit 2.022,00 1.573,00

Total 6.560,04 5.864,00

Actualment la Biblioteca de Cappont disposa del següent equipament:

Equipaments
A disposició 
dels usuaris

Gestió 
interna

Total

PC 54 17 71

Portàtils 10 0 10

Impressores 4 7 11

Vídeos 1 0 1

DVD (no de PC) 1 0 1

Autopréstec 2 0 2

Lectors microformes 1 0 1

Escànners 3 2 5

PC-KAR 1 0 1

Memòries USB 13 0 13

Telelupes 1 0 1

Lectors codis de barres 0 7 7

Quioscos 4 0 4

Lectors  de  llibres 
electrònics

4 0 4

Tablets PC 6 0 6

Total 105 33 138

6.2 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

Actualment la Biblioteca de Cappont compta amb una col·lecció de 138.439 monografies. Durant 
l'any  2010  la  Biblioteca  ha  incrementat  la  seva  col·lecció  en  un  total  de  1.217  monografies 
procedents de compra. En relació amb la compra s'adquireix en dues línies, tant per cobrir la 
bibliografia recomanada per a la docència com la bibliografia per a la recerca.

Actualment la col·lecció de publicacions periòdiques és de 456 títols de revistes. Durant l'any 2010 
la biblioteca s'ha subscrit a 7 títols nous.
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Recursos electrònics

La Biblioteca de Cappont, a banda de les subscripcions consorciades (vegeu apartat 1.6.2), està 
subscrita de forma individual a revistes electròniques, bases de dades i llibres electrònics. 

La relació de recursos electrònics subscrits a nivell individual són els següents:

Recurs Matèria

ACM Digital Library Informàtica

Annual review Multidisciplinar

Atlas fiscal Dret fiscal i impostos

Atlas laboral Dret del treball

Atlas mercantil societario Dret mercantil i societats

BOB Dret

Carta tributaria Dret fiscal

Catalunya... principals empreses 
catalanes 

Empreses

Col·lecció legislativa de Catalunya Legislació

Cuadernos de pedagogía Pedagogia i educació

CSIC Ciència i humanitats

Duns... principales empresas españolas Empreses

Educ@lex Educació

El Derecho immobiliario Béns immobles

Francis Ciències socials, humanitats i economia

Iconda Arquitectura, construcció i urbanisme

International ERIC Educació

IOP Publishing Ciència i física

ISI Web of Knowledge

Informàtica, educació, infermeria, treball 
social, medicina i biomedicina, psicologia, 
física, química, agricultura, matemàtiques, 
factor d'impacte, etc.

Norweb Normes tècniques i normes UNE

Project MUSE Ciències socials, humanitats i matemàtica

Psicodoc Psicologia

SABI Anàlisi financera

Science Ciència

SciFinder Química
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Recurs Matèria

Scopus Ciència i ciències socials

SIAM Matemàtiques

SpringerImages 
Imatges mèdiques, medicina, ciència i 
tecnologia

Sports science handbook Esport

Tirant on line Dret i jurisprudència

World of learning

Universitats, acadèmies, societats 
culturals,  museus, associacions, 
institucions, educació universitària, 
ensenyament, educació i biblioteques

Fons antic i altres suports

La Biblioteca de Cappont compta amb 59 documents entre els anys 1501 i 1800, i 906 documents 
entre  els  anys  1801  i  1900.  Pel  que  fa  al  material  no  llibre,  inclòs  també  el  material 
d'acompanyament, les dades són les següents:

Tipus de material Unitats

Material fonogràfic 1.599

Vídeos i DVD 1.610

CD-ROMS 1.784

Disquets 437

Total 5.430

GEPA

Durant el curs 2010/2011 la Biblioteca de Cappont ha preparat i efectuat el trasllat a l'equipament 
GEPA de monografies editades entre el 1960 i 1970, que representen una ocupació d'11 metres 
lineals de documents. També ha efectuat el trasllat de 37 metres lineals de revistes, entre elles el 
Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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6.3 Serveis

Entrades a la biblioteca

Nombre d'entrades a la Biblioteca de Cappont 
durant l'any 2010

1a planta porta 1 723.643

1a planta porta 2 296.682

2a planta 340.287

3a planta 9.330

Total comptador 1.369.942

Total entrades 684.971

Préstec
Tot seguit es mostren els quadres i gràfics que detallen el total de préstecs, retorns i renovacions 
efectuats durant l'any 2010.

Préstecs i renovacions durant l'any 2010

BIBLIOTECA DE 
CAPPONT

Centre d'Estudis i 
Documentació de 
les Dones (CEDD)

Centre de 
Documentació en 

Cooperació i 
Solidaritat 
(CDOCS)

Total 
Préstec

Total 
Préstec i 

Renovació

Préstec Renovació Préstec Renovació Préstec Renovació

Gener 1.818 1.316 19 9 54 25 1.891 3.241

Febrer 2.748 650 11 10 65 17 2.824 3.501

Març 3.285 847 38 17 124 34 3.447 4.345

Abril 2.869 903 22 23 95 60 2.986 3.972

Maig 2.487 774 9 8 75 32 2.571 3.385

Juny 1.466 427 7 10 39 18 1.512 1.967

Juliol 755 14.204 2 18 22 61 779 15.062

Agost 686 332 6 4 15 4 707 1.047

Setembre 2.056 420 10 5 36 6 2.102 2.533

Octubre 2.744 722 18 7 58 22 2.820 3.571

Novembre 2.986 973 48 18 93 42 3.127 4.160

Desembre 2.311 831 28 21 36 33 2.375 3.260

Total 26.211 22.399 218 150 712 354 27.141 50.044
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Retorns durant l'any 2010

CAPPONT CEDD CDOCS Total

Gener 2.503 17 65 2.585

Febrer 2.123 8 46 2.177

Març 3.165 27 84 3.276

Abril 2.861 23 108 2.992

Maig 2.996 19 88 3.103

Juny 1.834 10 62 1.906

Juliol 771 7 18 796

Agost 665 5 20 690

Setembre 1.332 12 30 1.374

Octubre 2.416 16 41 2.473

Novembre 2.815 22 71 2.908

Desembre 2.378 36 71 2.485

Total 25.859 202 704 26.765
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Formació d'usuaris

Durant el curs 2010/2011 la Biblioteca de Cappont ha portat a terme els cursos d'acollida dels 
nous alumnes amb 447 assistents i 12 cursos més amb 245 assistents:

Nom del curs Sessions Assistents

Recursos d'informació del Servei de Biblioteca i Documentació 1 31

Accés i consulta als catàlegs 3 8

Base de dades: Food Science & Technology Abstracts (FSTA) 1 1

Sessió d'acollida: coneix la biblioteca 11 447

Base de dades: Aranzadi 5 35

Base de dades: Refworks 8 13

Bases de dades d'educació (ERIC, PSYCINFO, PSICODOC) 3 5

Visita guiada: coneix la biblioteca 1 60

Biblioteca digital i metacercador 1 1

Web de l'SBD: catàleg i metacercador 2 63

Taller d'introducció als recursos de la biblioteca 4 14

Eines de Google per al treball en grup 5 13

Indexs de cites i factor d'impacte 4 5

Dropbox 1 1

Total 50 697
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6.4 Difusió

Web

La Biblioteca de Cappont ha actualitzat els continguts de la seva pàgina web, integrant el botó 
“Pregunta” i el boto “Repositori Obert UdL” i un enllaç que permet visitar l'interior de la biblioteca.
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Exposicions bibliogràfiques

Durant el curs 2010/2011 la Biblioteca de Cappont ha realitzat la següent exposició:

Intel·ligència emocional: mostra bibliogràfica, del 18 de març al 30 de juny de 2011

L'objectiu d'aquesta exposició és difondre el fons 

bibliogràfic de la Biblioteca de Cappont relacionat 

amb  la  intel·ligència  emocional  (IE)  coincidint 

amb el I Congrés d'Intel·ligència Emocional a les 

Organitzacions,  que  organitza,  entre  altres 

institucions, la Universitat de Lleida el 24 i 25 de 

març del 2010.

La  bibliografia  seleccionada  comprèn  obres 

relacionades amb conceptes  com el  lideratge emocional,  la  regulació i  el  control  de les 

emocions, l'assertivitat, la resiliència, el coaching, l'empatia, el flow, l'entrenament... entesa 

en termes d'assessorament i ajut per als investigadors, professionals i visitants interessats 

en iniciar-se o aprofundir en l'apassionant aventura intel·lectual i professional del complex 

món de les emocions i relacions personals en el món laboral i educatiu.

Visites i altres activitats de difusió

Durant el curs 2010/2011 la Biblioteca de Cappont ha realitzat les següents activitats:

• novembre de 2010: visita  dels alumnes de 1r d´ESO del Col·legi l'Anunciata-Dominiques 
de Lleida

• novembre de 2010: visita de la delegació de la Universitat Tlemcem (Algèria)
• desembre de 2010: inauguració dels nous espais de treball de la Biblioteca6

• maig de 2011: visita del CTLes (Centre technique du livre de l'enseignement supérieur) de 
França

A més, s'han enviat Fulls Informatius amb informacions sobre novetats i sobre recursos electrònics 
disponibles a través de la web de l'SBD:

• Nova sala per a treball en grup a la Biblioteca de Cappont

• ABI/INFORM Complete. Nova base de dades d'economia i empresa

• Nova revista-e: Journal of Technology and Science Education

6 Vegeu la nota de premsa publicada a la web de la UdL a l'Annex 2
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6.5 Centres de documentació

Fruit  de  la  col·laboració  de l'SBD amb l'Oficina  de Cooperació  i  Solidaritat  i  amb el  Seminari 
Interdisciplinari  d'Estudis  de  la  Dona  (SIEDD)  de  la  UdL,  la  Biblioteca de  Cappont  acull  dos 
centres de documentació especialitzats: el Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat 
(CDOCS) i el Centre d'Estudis i Documentació de la Dona (CEDD).

L'SBD col·labora amb el tractament tècnic i físic dels fons especialitzat d'aquests centres per tal  
que aquests estiguin  inclosos al  catàleg automatitzat  de la  UdL i  al  Catàleg Col·lectiu  de les 
Universitats de Catalunya (CCUC), i així potenciar la seva consulta a nivell global.

Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat  (CDOCS)

El CDOCS és un centre de recursos de les terres de Lleida, especialitzat en temes relacionats 
amb la cooperació per al desenvolupament i la solidaritat, com ara el desenvolupament humà, la 
pau, el drets humans, la immigració, el medi ambient i la sostenibilitat, el comerç just, les relacions 
internacionals, la governabilitat i la globalització, entre d'altres.

El seu fons documental està format per llibres, publicacions periòdiques, documents o articles, 
obres de referència (anuaris, estadístiques i informes d’organitzacions internacionals) i material 
audiovisual. Les àrees temàtiques del CDOCS són: educació per al desenvolupament, economia, 
drets humans, desenvolupament rural  i  agricultura, ecologia i  medi ambient,  cooperació per al 
desenvolupament i immigració etc.

Durant el curs 2010/2011 la Biblioteca de Cappont ha catalogat 273 exemplars del CDOCS.

Centre d'Estudis i Documentació de la Dona (CEDD)

El  CEDD  és  una  biblioteca  especialitzada  en  temes  de  la  dona,  gènere,  feminisme, 
maltractaments,  igualtat,  etc.  El  seu  fons  documental  està  format  per  llibres,  publicacions 
periòdiques, material audiovisual, pòsters i nombrosa literatura grisa.

L'Àrea de  Catalogació  de l'SBD s'encarrega de coordinar  la  catalogació  del  fons  documental 
d'aquest Centre. Durant el curs 2010/2011 el CEDD ha catalogat 210 exemplars.
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7 Biblioteca de Ciències de la Salut

7.1 Instal·lacions i equipaments

Durant  el  curs  2010/2011  es  poden  destacar  les  següents  novetats  en  relació  amb  les 
instal·lacions:

• Espai de treball en grup i treball col·laboratiu: equipat amb un televisor de 42 polzades, un 
escàner,  un  lector  de  vídeo  i  lectors  de  DVD  per  tal  d'afavorir  el  treball  en  grup  i 
col·laboratiu.

• Quioscos d'informació: instal·lació de  dos terminals a través dels quals es pot accedir al 
catàleg de la Biblioteca, al correu electrònic, al campus virtual i també al servei “Pregunta”.

Dades de les instal·lacions de la Biblioteca de Ciències de la Salut:

M2 Places de lectura

Biblioteca 722,12 Biblioteca 196

Sales d'estudi 432,00 Sales d'estudi 132

Total 1.154,12 Total 328

Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 854,30 773,10

Dipòsit 240,81 231,70

Dipòsit de Cappont 109,49 62,00

Total 1.204,60 1.066,80
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Actualment la Biblioteca de Ciències de la Salut disposa del següent equipament:

Equipaments
A disposició 
dels usuaris

Gestió 
interna

Total

PC 22 5 27

Portàtils 4 0 4

Impressores 2 2 4

TV 3 0 3

Vídeos 3 0 3

Lectors/reproductors 
audio

2 0 2

DVD (no de PC) 1 0 1

Autopréstec 1 0 1

Escànners 2 0 2

Memòries USB 5 0 5

Telelupes 1 0 1

Lectors codis de barres 0 2 2

Quioscos 2 0 2

Lectors  de  llibres 
electrònics

1 0 1

Tablets PC 3 0 3

Total 52 9 61

7.2 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

Actualment  la  Biblioteca  de  Ciències  de  la  Salut  compta  amb  una  col·lecció  de  19.469 
monografies. Durant l'any 2010 la Biblioteca ha incrementat la seva col·lecció en un total de 130 
monografies procedents de compra. En relació amb la compra s'adquireix en dues línies, tant per 
cobrir la bibliografia recomanada per a la docència com la bibliografia per a la recerca.

Actualment la col·lecció de publicacions periòdiques és de 55 títols de revistes. Durant l'any 2010 
la biblioteca no s'ha subscrit a cap nou títol.

Recursos electrònics

La Biblioteca de Ciències de la Salut, a banda de les subscripcions consorciades (vegeu apartat 
1.6.2), també està subscrita de forma individual a revistes electròniques, bases de dades i llibres 
electrònics. 
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La relació de recursos electrònics subscrits a nivell individual són els següents:

Recurs Matèria

Annual Review Multidisciplinar

Biomedical & life science collection Biomedicina

Cell Citologia i virologia

Cinahl Plus Infermeria i medicina

CSIC
Ciència i humanitats, ciències socials, tecnologia, 
medicina

ISI Wok of Knowledge
Informàtica,  educació,  infermeria,  treball  social, 
medicina i biomedicina, psicologia, física, química, 
agricultura, matemàtiques, factor d'impacte, etc.

Nature Reviews Càncer i investigació

Oceano medicina y salud Medicina i infermeria

Official Methods of Analysis online
Química  agrícola,  intoxicació  per  aliments, 
química analítica, aliments

Science Ciència

SciFinder Química

Scopus Ciència i ciències socials

Springer Images Imatges mèdiques, medicina, ciència i tecnologia

Altres suports

La Biblioteca de Ciències de la Salut compta amb el següent material no llibre, inclòs també el 
material d'acompanyament:

Tipus de material Unitats

Fotografies i diapositives 560

Microformes 133

Material fonogràfic 24

Vídeos i DVD 457

CD-ROMS 726

Disquets 57

Total 1.957

GEPA

Durant el curs 2010/2011 la Biblioteca de Ciències de la Salut ha preparat i efectuat el trasllat a 
l'euipament GEPA de 8 títols de revistes, que representen una ocupació de 39,23 metres lineals.
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7.3 Serveis

Entrades a la biblioteca

Nombre  d'entrades  a  la  Biblioteca  de  Ciències  de  la  Salut 
durant l'any 2010

Gener 27.475,5

Febrer 16.179,0

Març 23.331,5

Abril 20.817,0

Maig 25.786,0

Juny 24.233,5

Juliol 4.110,5

Agost 6.053,0

Setembre 14.830,5

Octubre 18.360,5

Novembre 25.137,5

Desembre 15.618,5

Total 221.993

Préstec

Tot seguit mostrem els quadres i gràfics que detallen el total de préstecs, retorns i renovacions 
efectuats durant l'any 2010.

Préstecs i renovacions durant l'any 2010
Retorns durant l'any 2010

Préstec Renovació Total

Gener 808 624 1.432 Gener 1.026

Febrer 832 237 1.069 Febrer 615

Març 1.011 310 1.321 Març 1.050

Abril 976 305 1.281 Abril 910

Maig 1.202 300 1.502 Maig 1.117

Juny 656 263 919 Juny 1.042

Juliol 211 1.771 1.982 Juliol 209

Agost 240 156 396 Agost 195

Setembre 1.037 179 1.216 Setembre 746

Octubre 1.218 320 1.538 Octubre 1.222

Novembre 1.468 408 1.876 Novembre 1.298

Desembre 904 336 1.240 Desembre 1.129

Total 10.563 5.209 15.772 Total 10.559
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Formació d'usuaris

Durant el curs 2010/2011 la Biblioteca de Ciències de la Salut ha portat a terme un total de 14 
cursos de formació d'usuaris diferents. D'entre aquests, en destaquen les sessions impartides en 
col·laboració  amb diferents  assignatures  d’algunes  titulacions  de  la  Facultat  de  Medicina  i  la 
Facultat  d’Infermeria,  impartint  unes  hores  de  docència  dins  dels  crèdits  ECTS de  la  pròpia 
assignatura.  La col·laboració recau en realitzar unes sessions pràctiques a l’aula d’informàtica 
sobre els Serveis i Recursos d’informació en l’àmbit de les Ciències de la Salut, que ofereix l’SBD 
a través de la pàgina web.

Aquestes sessions pràctiques es realitzen en col·laboració amb el coordinador de cada una de les 
assignatures, dins l’horari de classes presencials de la pròpia assignatura i amb grups reduïts d’un 
màxim de 25 alumnes per grup. Durant el curs 2010/2011 aquests cursos s'han distribuït de la 
següent manera:

Cursos impartits dins d'una assignatura

Titulació Assignatura Sessions Assistents

Grau Infermeria (1er curs) Filosofia científica 16 320

Grau en Fisioteràpia (1er curs) Fonaments en fisioteràpia 10 203

Grau en Medicina Recursos informàtics i documentació 18 346

Màster  Oficial  en  Ciències  de  la 
Infermeria

Teoria i models d'infermeria 25 253

Màster Oficial en Educació per a la salut 6 117

Màster  en  Medicina  i  Cirurgia 
d'Urgències

3 48

Diplomatura en Infermeria (3er curs) Aprenentatge basat en problemes 2 200

Grau en Nutrició Humana i Dietètica (2n 
curs)

Nutrició 6 87

Màster en Recerca Clínica en Medicina 
(especialitat psiquiatria i psicologia)

4 54

Total 90 1.628

Cursos impartits a personal extern

Curs Entitat Sessions Assistents

Eines  per  cercar,  avaluar  i  publicar 
articles científics

Hospital Universitari Arnau de Vilanova 6 96

Cerca bibliogràfica avançada en 
ciències de la salut

Hospital Santa Maria 5 75

Total 11 171
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Altres cursos impartits per la biblioteca

Curs Sessions Assistents

Sessió d'acollida 9 216

Recerca d'articles de revista 1 1

Accés i consulta als catàlegs i recursos de l'SBD 1 1

Gestor de referències bibliogràfiques REFWORKS 4 24

Base de dades en psicologia i psiquiatria: PsycInfo, Psicodoc, ISOC 1 2

Base de dades ISI WEB OF SCIENCE + JOURNAL CITATION REPORTS 1 6

Open Acces. Repositoris 1 6

Total 18 246
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7.4 Difusió

Web

La Biblioteca de Ciències de la Salut ha incorporat el botó “Pregunta” a la seva pàgina web i ha 
continuat actualitzant els continguts. També han creat dues noves guies temàtiques, Fisioteràpia i 
Biomedicina.
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Altres activitats de difusió

Des de la Biblioteca de Ciències de la Salut s'han fet diverses accions per tal de fer difusió dels 
serveis i recursos de l'SBD i de la Biblioteca de Ciències de la Salut. En aquest sentit, s'han enviat  
Fulls  Informatius  de  la  BCS amb  informacions  sobre  novetats  i  sobre  recursos  electrònics 
disponibles a través de la web de l'SBD:

• Full informatiu BCS – Coneixes els Tablets PC?

• Full informatiu BCS – Sala de Treball en Grup

• Full informatiu BCS – Biomedical & Life Sciences Collection

• Full informatiu BCS – Cercadors d'Imatges per a CS

• Full informatiu BCS – Lectors de llibres digitals (e-readers)
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8 Biblioteca de l'ETSEA

8.1 Instal·lacions i equipaments

Durant el curs 2010/2011 destaca la següent novetat en relació amb l'equipament de la Biblioteca 
de l'ETSEA:

• Quioscos d'informació: instal·lació de  dos terminals a través dels quals es pot accedir al 
catàleg de la Biblioteca, al correu electrònic, al campus virtual i també al servei “Pregunta”.

• Mobiliari nou: adequació de diferents espais de la biblioteca amb sofàs i butaques.

Dades de les instal·lacions de la Biblioteca de l'ETSEA:

M2 Places de lectura

Biblioteca 1.034,64
Biblioteca 325

Compactus, magatzems externs 29,28

Sales d'estudi 64,63 Sales d'estudi 47

Total 1.128,55 Total 372

Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 1.227,00 1.200,00

Dipòsit 281,93 281,93

Dipòsit de Cappont 204,20 102,00

Total 1.713,13 1.583,93
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Actualment la Biblioteca de l'ETSEA disposa del següent equipament:

Equipaments
A disposició 
dels usuaris

Gestió 
interna

Total

PC 24 7 31

Portàtils 9 0 9

Impressores 2 3 5

TV 3 0 3

Vídeos 3 0 3

Lectors/reproductors 
audio

4 0 4

Autopréstec 1 0 1

Escànners 3 1 4

PC-KAR 1 0 1

Memòries USB 7 3 10

Telelupes 1 0 1

Lectors codis de barres 0 3 3

Quioscos 2 0 2

Lectors  de  llibres 
electrònics

1 0 1

Tablets PC 3 0 3

Total 64 17 81

8.2 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

Actualment la Biblioteca de l'ETSEA compta amb una col·lecció de 48.503 monografies. Durant 
l'any  2010  la  Biblioteca  ha  incrementat  la  seva  col·lecció  en  un  total  de  648  monografies 
procedents de compra. En relació amb la compra, s'adquireix en dues línies, tant per cobrir la 
bibliografia recomanada per a la docència com la bibliografia per a la recerca.

Actualment la col·lecció de publicacions periòdiques és de 198 títols de revistes. Durant l'any 2010 
la biblioteca ha subscrit 2 títols nous.
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Recursos electrònics

La Biblioteca de l'ETSEA, a banda de les subscripcions consorciades (vegeu apartat 1.6.2), també 
està subscrita de forma individual a revistes electròniques, bases de dades i llibres electrònics. 

La relació de recursos electrònics subscrits a nivell individual són els següents:

Recurs Matèria

Acta Horticulturae Fructicultura i  fruita tropical

Annual Review Multidisciplinar

CAB Abstracts Veterinària, animals

Cell Citologia i virologia

CSIC Ciència i humanitats

Encyclopedia  of  genetics,  genomics, 
proteomics and bioinformatics

Genètica  humana,  genoma  humà, 
proteòmica, bioinformàtica

Encyclopedia of soil science Edafologia i sòls

Encyclopedia of water science Aigua i recursos hidràulics

IOPscience extra Ciència i física

ISI Web of Knowledge

Informàtica, educació, infermeria, treball 
social,  medicina  i  biomedicina, 
psicologia,  física,  química,  agricultura, 
matemàtiques, factor d'impacte, etc.

Norweb Normes tècniques i normes UNE

Official Methods of Analysis Online
Química  agrícola,  intoxicació  per 
aliments, química analítica, aliments

SABI Anàlisi financera i empreses

Science Ciència

SciFinder Química

Scopus Ciència i ciències socials

Springer Images
Imatges  mèdiques,  medicina,  ciència  i 
tecnologia
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Fons antic i altres suports

La Biblioteca de l'ETSEA compta amb 42 documents entre els anys 1801 i 1900. Pel que fa al 
material no llibre, inclòs també el material d'acompanyament, les dades són les següents:

Tipus de material Unitats

Mapes i plànols 3.864

Fotografies i diapositives 1.608

Microformes 732

Material fonogràfic 131

Vídeos i DVD 456

CD-ROMS 1.550

Disquets 363

Total 8.704

GEPA

Durant el curs 2010/2011 la Biblioteca de l'ETSEA ha preparat i efectuat el trasllat a l'equipament 
GEPA de llibres, que representen una ocupació de 4,95 metres lineals.
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8.3 Serveis

Entrades a la biblioteca

Nombre d'entrades a la Biblioteca de l'ETSEA 
durant l'any 2010

Gener 50.036

Febrer 36.475

Març 53.447

Abril 42.305

Maig 52.462

Juny 52.459

Juliol 10.948

Agost 11.734

Setembre 27.300

Octubre 33.258

Novembre 47.454

Desembre 31.263

Total comptador 449.141

Total entrades 224.570

Préstec
Tot seguit mostrem els quadres i gràfics que detallen el total de préstecs, retorns i renovacions 
efectuats durant l'any 2010.

Préstecs i renovacions durant l'any 2010
Retorns durant l'any 2010

Préstec Renovació Total

Gener 999 608 1.607 Gener 1.201

Febrer 1.158 267 1.425 Febrer 904

Març 1.459 422 1.881 Març 1.387

Abril 1.194 359 1.553 Abril 1.163

Maig 1.303 391 1.694 Maig 1.390

Juny 916 232 1.148 Juny 1.095

Juliol 509 5.246 5.755 Juliol 470

Agost 517 753 1.270 Agost 386

Setembre 880 188 1.068 Setembre 584

Octubre 1.294 295 1.589 Octubre 1.143

Novembre 1.488 635 2.123 Novembre 1.423

Desembre 1.099 456 1.555 Desembre 1.236

Total 12.816 9.852 22.668 Total 12.382
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Formació d'usuaris

Durant el curs 2010/2011 la Biblioteca de l'ETSEA ha portat a terme els cursos d'acollida dels nous 
alumnes amb 262 assistents i 6 cursos més amb 268 assistents:

Nom del curs Sessions Assistents

Recursos d'informació del Servei de Biblioteca i Documentació 19 359

Accés i consulta als catàlegs 2 7

Base de dades: CAB Abstracts 2 3

Base de dades: Food Science & Technology Abstracts (FSTA) 1 9

Sessió d'acollida: coneix la biblioteca 5 262

Recerca d'articles de revista 2 3

Base de dades: ISI Web of Knowledge 1 7

Bases de dades empresarials (BSE, Dicodi, Factiva) 1 2

Recursos d'informació en legislació 7 87

Base de dades: Refworks 2 2

Base de dades: SCOPUS 3 34

La informació científica i el procés de cerca 1 40

Recursos d'informació en estadística 1 53

Total 47 868
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8.4 Difusió

Web

La Biblioteca de l'ETSEA ha incorporat el botó “Pregunta” a la seva pàgina web i ha continuat 
actualitzant els continguts.
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Visites i altres activitats de difusió

Durant el curs 2010/2011 la Biblioteca de l'ETSEA ha rebut les següents visites:

• novembre de 2010: visita de la delegació de la Universitat Tlemcem (Algèria)

• juny de 2011: visita de la delegació de Saratov State Agrarian University

• juny  de  2011:  visita  de  la  delegació  de  Buryat  State  Agricultural  AcademyNational 
University of Life and Environmental Scicens of Ukraine

• juny de 2011: visita de la delegació de Lviv National Agrarian  University

Per tal de fer difusió dels serveis i recursos de l'SBD i de la Biblioteca de l'ETSEA s'han enviat 
Fulls  Informatius amb  informacions  sobre  novetats  i  sobre  recursos  electrònics  disponibles  a 
través de la web de l'SBD:

• Horari extraordinari de la biblioteca

• Préstec d'IPAD

• Desiderates

• RefWorks

• Acta Horticulturae

• Servei de Préstec

• Aranzadi

• Nou servei Pregunta

• Préstec d'ordinadors portàtils i memòries USB
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8.5 Centre de Documentació Europea

8.5.1 Equipaments

El CDE disposa de 66 places de lectura i les següents instal·lacions:

Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 232,00 220,00

Dipòsit 71,70 71,70

Total 303,70 291,70

Actualment el CDE disposa del següent equipament:

Equipaments
A disposició 
dels usuaris

Gestió interna Total

PC 6 2 8

Impressores 0 2 2

Escànners 1 0 1

Lectors codis de barres 0 1 1

Total 7 5 12

8.5.2 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

El CDE rep documents i publicacions oficials directament de l’Oficina de Publicacions Oficials de la 
Unió Europea (EUR-OP), que selecciona el fons bibliogràfic en funció dels criteris propis de la 
seva política de difusió als Centres de Documentació Europea. 

Actualment  el  CDE  compta  amb  una  col·lecció  de  7.403  monografies.  Durant  l'any  2010  la 
Biblioteca ha incrementat la seva col·lecció en un total de 90 monografies procedents de compra.

Actualment la col·lecció de publicacions periòdiques és de 15 títols de revistes. Durant l'any 2010 
el CDE no ha subscrit cap títol nou.
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Altres suports

El Centre de Documentació Europea compta amb el següent material no llibre, inclòs també el 
material d'acompanyament:

Tipus de material Unitats

Mapes i plànols 25

Fotografies i diapositives 1

Microformes 9.595

Vídeos i DVD 72

CD-ROMS 1.077

Disquets 21

Total 10.791

8.5.3 Serveis

Préstec

Tot seguit es mostren els quadres i gràfics que detallen el total de préstecs, retorns i renovacions 
efectuats durant l'any 2010.

Préstecs i renovacions durant l'any 2010
Retorns durant l'any 2010

Préstec Renovació Total

Gener 14 12 26 Gener 9

Febrer 6 7 13 Febrer 8

Març 12 3 15 Març 10

Abril 16 6 22 Abril 18

Maig 10 11 21 Maig 8

Juny 5 3 8 Juny 12

Juliol 3 13 16 Juliol 2

Agost 3 3 6 Agost 0

Setembre 7 2 9 Setembre 3

Octubre 4 2 6 Octubre 3

Novembre 11 3 14 Novembre 14

Desembre 6 1 7 Desembre 11

Total 97 66 163 Total 98
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Formació d'usuaris

Durant el curs 2010/2011 el Centre de Documentació Europea ha realitzat els següents cursos de 
formació d'usuaris:

Nom del curs Sessions Assistents

Introducció al Centre de Documentació Europea (CDE) 2 59

Fonts d'informació europea: el Portal Europa 1 32

La PAC, on trobar informació? 1 27

Total 4 118

8.5.4 Difusió

Web

El CDE ha incorporat  el  botó “Pregunta” a la seva pàgina web i  ha continuat  actualitzant  els 
continguts.

100



Memòria del curs 2010/2011

Visites i altres activitats

Durant  el  curs 2010/2011,  per  tal  de difondre el  Centre de Documentació Europea i  els  seus 
serveis, s'han portat a terme les següents accions:

• Octubre de 2010. Reunió de treball a la Comissió Europea, Representació a Madrid, de les 
Xarxes d'Informació (CDE, Europe Direct i Team Europa) a nivell estatal.

• Novembre de 2010. Reunió de treball a la Comissió Europea, Representació a Barcelona, 
de les Xarxes d'Informació (CDE  i Europe Direct) de Catalunya i Balears.

• Desembre  de  2010.  Distribució  dins  la  UdL dels  calendaris  2011,  arribats  des  de  la 
Comissió Europea a Madrid i Barcelona.

• Desembre de 2010. Enviament de fulletons informatius de la UE (enviats des de l'Oficina 
de Publicacions Oficials de la UE) als Centres de Recursos Pedagògics de tota la província 
de Lleida i a diferents departaments de la UdL.

• Febrer de 2011. Enviament de material didàctic (fulletons, mapes, contes, ...) a diferents 
escoles i instituts de la ciutat de Lleida.

• Març / Abril  de 2011. Correu electrònic a departaments de la UdL oferint nous títols de 
publicacions divulgatives d'àmbit europeu, i posterior enviament del material.

• Abril de 2011. Visita al CDE d'un grup d'alumnes de la Facultat de Dret i Economia.

• Maig de 2011. Celebració del Dia d'Europa amb les següents activitats: 
◦ Estand informatiu amb material promocional, fullets i publicacions divulgatives d'àmbit 

comunitari
◦ Visites guiades al CDE
◦ Qüestionari sobre la Unió Europea
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9 Biblioteca de Lletres

9.1 Instal·lacions i equipaments

Durant el curs 2010/2011 es poden destacar les següents novetats en relació a les instal·lacions:

• Quioscos d'informació: instal·lació de  dos terminals a través dels quals es pot accedir al 
catàleg de la Biblioteca, al correu electrònic, al campus virtual i també al servei “Pregunta”.

Dades de les instal·lacions de la Biblioteca de Lletres:

M2 Places de lectura

Biblioteca 1.468,63 Biblioteca 261

Compactus, magatzems externs 87,70

60Sales d'estudiSales d'estudi 139,00

Total 1.695,33 Total 321

Metres lineals de prestatgeria (ML)

ML totals ML ocupats

Sala (lliure accés) 2.191,3 2.080,5

Dipòsit 1.429,7 1.391,3

Total 3.621,0 3.471,8
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Actualment la Biblioteca de Lletres disposa del següent equipament:

Equipaments
A disposició 
dels usuaris

Gestió 
interna

Total

PC 35 10 45

Portàtils 4 0 4

Impressores 1 2 3

TV 2 0 2

Vídeos 1 0 1

Lectors/reproductors 
audio

1 0 1

Vídeo disc 1 0 1

DVD (no de PC) 1 0 1

Autopréstec 1 0 1

Lectors microformes 1 0 1

Escànners 2 2 4

Escànners llàpis 0 2 2

Memòries USB 7 0 7

Telelupes 1 0 1

Lectors codis de barres 0 4 4

Quioscos 2 0 2

Lectors  de  llibres 
electrònics

1 0 1

Tablets PC 3 0 3

Total 64 20 84

9.2 Fons bibliogràfic

Monografies i publicacions periòdiques

Actualment la Biblioteca de Lletres compta amb una col·lecció de 101.445 monografies. Durant 
l'any  2010  la  Biblioteca  ha  incrementat  la  seva  col·lecció  en  un  total  de  416  monografies 
procedents de compra. En relació amb la compra, s'adquireix en dues línies, tant per cobrir la 
bibliografia recomanada per a la docència com la bibliografia per a la recerca.

Actualment la col·lecció de publicacions periòdiques és de 333 títols de revistes. Durant l'any 2010 
la biblioteca no ha subscrit cap títol nou.
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Recursos electrònics

La Biblioteca de Lletres, a banda de les subscripcions consorciades (vegeu apartat 1.6.2), està 
subscrita de forma individual a revistes electròniques, bases de dades i llibres electrònics. 

La relació de recursos electrònics subscrits a nivell individual són els següents:

Recurs Matèria

Annual Review Multidisciplinar

Bibliografía de la Literatura Española Literatura espanyola

CSIC
Ciència  i  humanitats,  ciències  socials, 
tecnologia, medicina

ISI Web of Knowledge

Informàtica, educació, infermeria, treball social, 
medicina  i  biomedicina,  psicologia,  física, 
química,  agricultura,  matemàtiques,  factor 
d'impacte, etc.

Francis Ciències socials i humanitats

MLA International Bibliography
Llenguatge  i  llengües,  literatura,  folklore  i 
lingüísitca

RILM Abstract of Music Literature Música

Scopus Ciència i ciències socials

Fons antic i altres suports

La Biblioteca de Lletres compta amb 26 documents entre els anys 1501 i 1800, i 58 documents 
entre  els  anys  1801  i  1900.  Pel  que  fa  al  material  no  llibre,  inclòs  també  el  material 
d'acompanyament, les dades són les següents:

Tipus de material Unitats

Mapes i plànols 7.618

Fotografies i diapositives 86

Microformes 40.013

Material fonogràfic 416

Vídeos i DVD 1.130

CD-ROMS 946

Disquets 69

Total 50.278

GEPA

Durant el curs 2010/2011 la Biblioteca de Lletres ha preparat i efectuat el trasllat a l'equipament 
GEPA de llibres i revistes, que representen una ocupació de 5,11 metres lineals de llibres i 9,84 
metres lineals de revistes.
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9.3 Serveis

Entrades a la biblioteca

Nombre d'entrades a la Biblioteca de Lletres 
durant l'any 2010

Gener 26.634,0

Febrer 20.545,5

Març 21.469,0

Abril 24.634,5

Maig 28.272,0

Juny 23.619,0

Juliol 8.810,5

Agost 13.280,5

Setembre 19.785,0

Octubre 20.264,0

Novembre 24.772,5

Desembre 18.491,0

Total cap de setmana 60.596,5

Total entrades 311.174

Préstec
Tot seguit mostrem els quadres i gràfics que detallen el total de préstecs, retorns i renovacions 
efectuats durant l'any 2010.

Préstecs i renovacions durant l'any 2010
Retorns durant l'any 2010

Préstec Renovació Total

Gener 1.161 524 1.685 Gener 1.259

Febrer 1.101 234 1.335 Febrer 1.013

Març 1.271 293 1.564 Març 1.172

Abril 1.086 299 1.385 Abril 1.080

Maig 1.109 243 1.352 Maig 1.247

Juny 950 213 1.163 Juny 1.054

Juliol 693 5.470 6.163 Juliol 593

Agost 541 672 1.213 Agost 548

Setembre 1.144 254 1.398 Setembre 1.017

Octubre 1.436 430 1.866 Octubre 1.174

Novembre 1.576 474 2.050 Novembre 1.435

Desembre 1.469 489 1.958 Desembre 1.457

Total 13.537 9.595 23.132 Total 13.049
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Formació d'usuaris

Durant el curs 2010/2011 la Biblioteca de Lletres ha portat a terme els cursos d'acollida dels nous 
alumnes amb 94 assistents i 7 cursos més amb 458 assistents:

Nom del curs Sessions Assistents

Recursos d'informació del Servei de Biblioteca i Documentació 1 7

Accés i consulta als catàlegs 3 68

Sessió d'acollida: coneix la biblioteca 3 94

Jornada de portes obertes 1 125

Fonts d'informació en filologia hispànica 1 18

Base de dades: Refworks 11 72

Utilització dels recursos de les biblioteques 2 50

Web de l'SBD: catàleg i metacercador 11 118

Total 33 552
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9.4 Difusió

Web

La  Biblioteca  de  Lletres  ha  incorporat  el  botó  “Pregunta”  a  la  seva  pàgina  web  i  ha  afegit 
continguts a la Biblioteca Virtual Màrius Torres i al Fons Sol-Torres.
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Exposicions bibliogràfiques

Durant el curs 2010/2011 s'han portat a terme les següents exposicions a la Biblioteca de Lletres:

Màrius Original, del 16 de setembre al 15 de desembre de 2010

Seguint amb els actes d'homenatge pel centenari del 

naixement de Màrius Torres, la Biblioteca de Lletres 

inaugura la tercera i  última de les tres exposicions 

que, al llarg de l'any 2010, han tingut lloc.

Aquesta  darrera  exposició està  formada  per 

documentació personal de Màrius Torres com el seu 

expedient  acadèmic,  un  salconduit,  la  cèdula 

d'identificació,  poemes,  cartes  familiars  i  altres 

manifestacions  de  la  força creativa  del  poeta.  Així 

com per una mostra dels llibres, articles periodístics, 

revistes, traduccions i altres publicacions que han vist la llum amb motiu del centenari del 

seu naixement.

El llegat Màrius Torres, del 4 al 12 de novembre de 2010

Coincidint amb el I Simposi Màrius Torres organitzat per 

la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida, la 

Biblioteca de Lletres ha volgut contribuir a la difusió de 

l'obra  del  poeta  lleidatà  preparant  una  exposició  que 

permeti un contacte més directe amb la documentació 

original que està dipositada en el Llegat Màrius Torres. 

Seguint  la  programació  del  Simposi,  s'ha  fet  una tria 

d'obres que mostrin les diferents vessants creatives de 

l'autor  lleidatà,  així  s'hi  poden  trobar  manuscrits  de 

poemes,  contes,  dietaris,  un  obra  de  teatre,  una 

partitura  musical  o  diverses  traduccions  de  poemes. 

Justament un dels aspectes de l'autor que més s'han 

destacat en la mostra i també en el Simposi és la de traductor que fins ara havia passat més 

desapercebuda  que  la  de  poeta,  en  aquest  sentit  s'hi  poden  trobar  tant  un  recull  de 

manuscrits de poemes traduïts per l'autor com diverses traduccions de les seves obres a 
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diferents llengües. També s'hi pot veure una mostra de les diferents edicions de les poesies 

d'en Màrius, així com un recull de les publicacions que han sorgit arrel del Centenari.

La Miniatura, del 13 de gener al 10 d'abril de 2011

Els documents de la mostra han estat seleccionats entre 

els  més  representatius  del  fons  de  la  Biblioteca  de 

Lletres, com els facsímils :  “Beatus de Liébana Codex 

Urgellensis”, “Les Chroniques de Jherusalem Abrégées”, 

làmines reproduïdes de l’obra “les tres riches heures du 

Duc de Berry” corresponents als mesos de maig, agost i 

novembre,etc. 

Destaca també el donatiu de la Biblioteca Riccardiana 

de Firenze, gestionat per la professora Josefina Planas 

del Departament d’Història de l’Art i Història Social de la 

Universitat de Lleida. 

Les obres exposades pertanyien a l’especialista en miniatura Melania Ceccanti que va ser 

membre des de l’inici de la fundació “Società di Storia della Miniatura” i colaboradora de la 

revista “Rivista di Storia della Miniatura” on escrivia articles especialitzats sobre la miniatura 

florentina, entre moltes d’altres coses.

Visions fotogràfiques de Lleida: Ton Sirera i altres, del 2 de maig al 17 de juny de 2011

En  motiu  del  centenari  del  naixement  de  Ton  Sirera 

(Barcelona,  1911  –  Lleida,  1975),  la  Biblioteca  de  Lletres 

organitza aquesta mostra per tal de donar a conèixer algunes 

obres que formen part del fons i llegats de la biblioteca i que 

són representatives de l'obra de Ton Sirera, així com d'altres 

fotògrafs  que  ens  permeten  recordar  l'evolució  humana  i 

urbanística que ha experimentat la ciutat de Lleida.

S'ha  escollit  una  representació  del  treball  de  l'artista  per 

(re)descobrir  la  vessant  artística i  d'avantguarda que va fer 

que es consideres un pioner dins i fora de Catalunya.
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Recordant Víctor Torres..., del 28 de juny al 18 de setembre de 2011

La Biblioteca de Lletres, dipositària dels llegats d'en Màrius i 

l'Humbert Torres, vol recordar a Víctor Torres amb una petita 

exposició de les seves obres, fotografies, cartes, discursos i 

entrevistes que es troben al fons de la mateixa.

Especialment significatiu és el Dietari per al Víctor que li va 

escriure en Màrius al sanatori de Puig d'Olena durant els anys 

de la guerra civil quan ell estava lluitant al front, així com les 

cartes i fotografies familiars tan lligades a la història de Lleida 

i a l'obra literària del seu germà.

Bloc de Lletres
(http://blocbibliotecadelletres.blogspot.com/)

Durant l'any 2010 aquest bloc ha rebut un total de 3997 visites i durant el curs 2010/2011 s'hi han 
publicat les següents entrades:

15/09/2010: 120è Aniversari de l'escriptora Agatha Mary Clarissa

16/09/2010: Màrius Original: Exposició

23/09/2010: Institut de Recerca en Identitats i Societats (IRIS)

24/09/2010: 200 anys del naixement de Chopin

01/10/2010: La col·lecció dels tapissos de la Seu Vella de Lleida

07/10/2010: Lausana commemora el centenari de Màrius Torres

13/10/2010: Lectura global del Quixot

25/10/2010: Colloque International: Troisièmes rencontres d'automne à Lleida

27/10/2010:  Simposi  sobre  Màrius  Torres  a  la  Universitat  de  Lleida  els  dies  4  i  5  de 

novembre

03/11/2010: Exposició de Màrius Torres referent al I Simposi

18/11/2010: El joc de narrar

26/11/2010: Nou servei d'atenció personalitzada al Servei de Biblioteca i Documentació

10/12/2010: La Càtedra Màrius Torres “exporta” el poeta al Regne Unit i Itàlia

22/12/2010: Bones festes

30/12/2010: Exposició “América escrita: fondos americanistas en bibliotecas universitarias 

españolas”

10/01/2011: 50è Aniversari de la mort de Dashiell Hammett
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18/01/2011: Imatges per emmarcar. La Lleida antiga vista des de la fotografia

19/01/2011: La Miniatura

08/02/2011: Accés lliure i obert a materials docents de la UdL

14/02/2011: Seminari de Dramatúrgia a la UdL

21/02/2011: Dia Internacional de la Llengua Materna

02/03/2011: Tot Rusiñol digital

08/03/2011: Habilitats Informacionals

17/03/2011: Nou servei de préstec de Tablets PC

21/03/2011: Dia Mundial de la Poesia

28/03/2011: 8a Setmana de la Comunicació 2.0 a la UdL

12/04/2011: La Càtedra Màrius Torres presenta a Universitat Federico II de Nàpols (Itàlia) el 

seu Corpus Literari Digital

12/04/2011: El Centre d'Art d'Època Moderna (CAEM) estrena instal·lacions al Parc Científic

21/04/2011: Sant Jordi a la Biblioteca de Lletres

02/05/2011: La Filmoteca de Lleida realitza quatre cicles de cinema durant els mesos de 

maig i juny

17/05/2011: Visions fotogràfiques de Lleida: Ton Sirera i altres

17/05/2011:  Nou  préstec  in  situ  entre  biblioteques  del  Consorci  de  Biblioteques  de  les 

Universitats de Catalunya (CBUC)

01/06/2011: Leonard Cohen, Premi Príncep d'Astúries  de les Lletres 2011

08/06/2011: Cursos d'Estiu de la Universitat de Lleida

29/06/2011: Nou recurs al Servei de Biblioteca i Documentació anomenat BuscaRE

01/07/2011: Recordant Víctor Torres...

08/07/2011: Préstec d'estiu al Servei de Biblioteca i Documentació

27/07/2011: 144è Aniversari del naixement del compositor lleidatà Enric Granados

Visites i altres activitats de difusió

Seguint amb els actes de celebració del centenari del naixement de Màrius Torres, la Biblioteca de 
Lletres ha portat a terme una sèrie d'accions entre les quals destaquem:

• Visites guiades a la Biblioteca per a professors i alumnes d'ensenyament secundari i del 
Telecentre.

• Cessió de reproduccions de fotografies i altres documents del Llegat a diverses entitats 
culturals com l'IMAC (Insitut Municipal d'Acció Cultural), Societat Catalana de Gnomònica, 
La Paeria, Auditori Municipal Enric Granados, Centre Excursionista de Catalunya, Institut 
Ramon Llull, etc.

• Cessió de reproduccions de fotografies i altres documents a diverses publicacions culturals 
i mitjans de comunicació com Diari Bon dia, Cultural del ABC, etc.
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10 Servei de Biblioteca i Documentació. Dades estadístiques

En  aquest  apartat  s’ofereix  una  panoràmica  de  l’evolució  del  Servei  tot  donant  una  àmplia 
informació  de  dades  estadístiques,  tant  en  forma  numèrica  com  gràfica.  Aquest  fet  permet 
constatar la situació actual des d’una perspectiva històrica. Cal comentar que algunes dades són 
anuals i altres són per cursos acadèmics. 

10.1 Usuaris

Evolució del número d'usuaris

1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01

7.354 8.068 9.084 9.470 9.952 9.953 10.339 10.452 10.625

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

9.956 9.676 9.585 9.289 8.728 8.999 8.934 9.281 9.880
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Evolució del nombre d'entrades a les biblioteques de l'SBD

2001 2002 2003 2004 2005

1.698.969 1.600.460 1.396.917 1.463.916 1.383.227

2006 2007 2008 2009 2010

1.558.373 1.058.611 808.865 1.235.003 1.298.437

10.2 Instal·lacions

Evolució de la superfície a les biblioteques

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

2.187 3.082 3.891 3.891 3.891 4.388 4.413 4.417 4.461

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

4.518 8.690 8.690 8.672 7.948 7.948 7.948 7.948
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Evolució de la superfície a les sales d'estudi

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

180 289 289 545 606 855 897 897 897

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

897 808 808 808 845 845 845 845

Evolució de les places de lectura a les biblioteques

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

446 704 936 936 966 1.042 1.042 1.030 1.030

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

1.030 1.557 1.557 1.551 1.314 1.327 1.248 1.250
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Evolució de les places de lectura a les sales d'estudi

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

148 148 148 262 276 425 496 496 507

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

507 448 448 448 367 367 269 308

Evolució de les ràtios usuaris/places de lectura (biblioteques i sales d'estudi)

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

13,6 10,7 8,7 8,3 8 7 6,8 7 6,5

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

6,3 4,8 4,6 4,4 5,4 5,3 6,1 6,3
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Evolució de les ràtios usuaris/m2 (biblioteques i sales d'estudi)

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

3,4 2,7 2,3 2,2 2,2 2 2 2 1,9

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

1,8 1 1 0,92 1,02 1,02 1,06 1,12

10.3 Fons bibliogràfic

Evolució dels exemplars automatitzats a la UdL

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

31.009 60.324 93.392 131.129 147.239 162.618 187.424 201.959

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

213.887 228.569 239.861 256.175 272.734 288.726 299.042 319.894

2010

335750
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Evolució de les adquisicions de monografies: compra (suport paper)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

5.594 8.538 7.198 7.334 7.368 4.581 3.945 4.412

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3.002 6.588 5.460 5.776 4.989 5.987 2.576

Evolució de les adquisicions de monografies: donatiu i intercanvi

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2.466 3.955 2.965 4.088 3.043 3.484 3.172 5.498

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

4.745 4.500 6.098 6.643 5.137 17.037 6.913
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Evolució de la col·lecció de publicacions periòdiques vives per compra: revistes impreses i 
informació electrònica (bases de dades i revistes electròniques)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1.143 1.332 1.583 1.647 2.067 3.102 4.030 6.512

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

7.679 8.566 8.558 10.814 11.732 12.044 12.530

Evolució de la col·lecció de publicacions periòdiques vives per donatiu, intercanvi i lliure 
accés: revistes impreses i informació electrònica (bases de dades i revistes electròniques)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

702 819 676 594 615 650 711 722

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

650 641 701 6.565 13.140 15.412 15.458
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Evolució de la col·lecció de revistes electròniques

1999 2000 2001 2002 2003 2004

288 472 1.497 2.312 4.747 6.075

2005 2006 2007 2008 2009 2010

7.000 7.035 15.172 22.684 25.505 25.975

Evolució  del  nombre  de  llibres  electrònics,  diccionaris  electrònics  i  enciclopèdies 
electròniques de compra

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

626 659 5.275 5.425 7.942 8.842 8.334 13.178 14.167
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Evolució del material no llibre

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

20.171 33.213 37.258 40.250 43.959 47.538 53.645 57.217 59.706

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

61.877 63.020 64.202 65.318 66.257 67.187 70.182 76.213
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10.4 Serveis

Evolució del Servei de Préstec

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

61.097 69.242 102.304 103.017 117.021 148.365 127.199 123.725 127.121

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

106.748 92.232 86.059 78.675 73.056 78.754 129.524 120.271

Evolució del Servei de Préstec d'ordinadors portàtils

2007 2008 2009 2010

711 1.585 2.967 3.394
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Evolució del Servei de Préstec de memòries USB

2008 2009 2010

226 477 574

Evolució del Servei d'Obtenció de Documents

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Servits 293 663 873 1.585 2.201 2.618 2.490 2.432 2.277

Demanats 1.033 2.675 2.453 3.245 4.044 5.194 6.205 5.215 4.054

Rebuts 4.843 4.075 3.214

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Servits 1.709 1.731 1.636 1.635 2.303 2.108

Demanats 4.476 4.128 3.883 3.467 3.765 3.236

Rebuts 3.446 3.123 2.791 2.716 2.859 2.525

124

2008 2009 2010

0

100

200

300

400

500

600

700
Préstec de memòries USB

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000
Servei d'Obtenció de Documents

Servits

Demanats

Rebuts

Any

N
o

m
b

re
 d

e
 d

o
cu

m
e

n
ts



Memòria del curs 2010/2011

Evolució del Servei de Formació d'Usuaris

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cursos 75 47 34 40 55 50

Assistents 1.788 1.475 1.387 2.145 2.544 2.134

2008 2009 2010

Cursos 44 42 44

Assistents 1.610 1.713 2.016
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Evolució dels cursos específics (màsters, ICE, assignatures, etc.)

2007 2008 2009 2010

Cursos 25 74 90 33

Evolució de les consultes a la Pàgina Web de l'SBD

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

186.146 201.370 218.185 557.503 1.327.518 1.618.752 1.549.755 1.436.032 1.435.154
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Evolució de les consultes al Catàleg de l'SBD

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

517.653 929.539 849.444 1.538.806 2.147.807 2.313.562 3.864.334

2008 2009 2010

7.321.182 6.471.807 9.937.865

10.5 Formació del personal

Evolució del nombre de cursos de formació rebuts pel personal de l'SBD

2006 2007 2008 2009 2010

Cursos 10 24 41 33 33

Assistents 182 89 441 117 138
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10.6 Pressupost

Evolució del pressupost ordinari

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

99.166,86 245.796,80 283.879,64 448.705,42 554.477,23 558.941,26 806.817,28

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

847.156,61 841.416,95 841.416,95 841.417 841.417 1.022.801,00 927.458,00

2006 2007 2008 2009 2010

992.475,69 989.589 1.037.429,11 1.072.923,15 1.023.755,82

10.7 RefWorks

2007 2008 2009 2010

Usuaris nous 725 732 1.472 2.227

Sessions 3.691 5.440 7.861 13.229
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10.8 Repositoris

TDX

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

45 48 59 60 84 103 127 171 256 316

RECERCAT

2007 2008 2009 2010

79 150 224 262
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11 Annexos

Annex  11.1:  Relació  de  notícies  publicades a  la  pàgina  web del  Servei  de  Biblioteca  i 
Documentació durant el curs 2010/2011

29/08/11 - CIRC

CIRC:  Clasificación  integrada  de  Revistas  Científicas  té  com  a  funció  avaluar  les  revistes 
científiques sobre Humanitats i Ciències Social. A partir d'ara incorporat al Metacercador.

22/08/11 - RACO

En accés obert la revista "Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme"

15/08/11 - AQU

Revistes científiques: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Es tracta 
d'una eina que permet avaluar les revistes de l'àmbit d'Humanitats i Ciències Socials. Incorporat al 
Metacercador

08/08/11 - COAC al catàleg

Llum verda per a la integració dels registres bibliogràfics del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya al 
CCUC

01/08/11 - Clinical Trials Register

Es tracta d'una  base de dades creada per l'Agència Europea del Medicament per fer pública la 
informació sobre els assajos clínics a la Unió Europea. Ara incorporada al Metacercador

25/07/11 - Literatura i cinema

S'ha  afegit  al  Metacercador  "Adaptaciones  de  la  literatura  española  en  el  cine  español. 
Referencias y bibliografia".  Aquesta base de dades recull  les fitxes tècniques de les películes 
españoles i les coproduïdes amb altres països, que son adaptacions d'obres literàries.

18/07/11 - Formació al COBDC

El Col.legi  de Bibliotecaris i  Documentalistes de Catalunya ofereix  aquesta programació per a 
l'últim trimestre de l'any.

11/07/11 - TDX

Les tesis de TDX ja es poden consultar a través del portal europeu de recerca DRIVER

01/07/11 - Préstec d'estiu

A partir  de  l'11  de juliol,  s'allarga el  període de préstec.  Tots  els  documents  retirats  després 
d'aquesta data no caldrà retornar-los fins el 22 d'agost.
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http://search.driver.research-infrastructures.eu/browseData.action?field=repName
http://www.cobdc.org/cursos/
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/alece/
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/alece/
https://www.clinicaltrialsregister.eu/
http://www.aqu.cat/professorat/revistes.html
http://www.raco.cat/index.php/QuadernsArquitecturaUrbanisme
http://epuc.cchs.csic.es/circ/que.html
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27/06/11 - BuscaRE

BuscaRE és un sistema de referència configurat de tal manera que, a partir d'una sola cerca, es 
pugui accedir a tots els recursos electrònics

19/06/11 - LIBER

Del 29 de juny al 2 de juliol tindrà lloc a la UPC la 40 edició del  Congrés internacional LIBER 
(Ligue  des  Bibliothèques  Européenes  de  Recherche),  on  hi  participaran  professionals  de 
biblioteques universitàries, acadèmiques i nacionals d'arreu del món.

09/06/11 - Horari d'estiu

D'acord amb la instrucció de gerència,  els edificis universitaris  romandran tancats del  8 al  21 
d'agost. Durant aquest període, la Biblioteca de Ciències de la Salut assumirà els serveis mínims 
(de 9h a 15h). Horari d'estiu

27/05/11 - Journal TOCs

Es tracta d'un  editor que permet recuperar gratuïtament el sumari de les revistes a través del 
correu-e

23/05/11 - Formació online

Sessions de formació en castellà programades de maig a juny. Refworks i ProQuest

18/05/11 - Ton Sirera

En commemoració del centenari del seu naixement, la Biblioteca de Lletres ha preparat una petita 
exposició amb el títol de Visions fotogràfiques de Lleida: Ton Sirera i altres, que estarà oberta del 2 
de maig al 17 de juny .

16/05/11 - Informe FECYT

L'Informe anual:  "Indicadores  Bibliométricos  de  la  Actividad  Científica  Española  2008"  és  una 
publicació que  recull  els  indicadors  de  producció  científica  a  nivell  nacional,  regional  i 
internacional, segons les àrees d'investigació

11/05/11 - In Situ

A partir del 16 de maig, es posa en marxa aquesta  nova modalitat de préstec que permetrà la 
circulació gratuïta de documents entre les institucions membres del CBUC, prèvia identificació de 
l'usuari.

10/05/11 - Formació Online

vLex,  a través d'aquesta pàgina,  fa  públic  el  programa de formació previst  pel  mes de maig. 
Inscripcions

09/05/11 - Formació online

Sessions de formació en castellà programades pel mes de maig. Refworks i ProQuest
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https://proquestmeetings.webex.com/mw0306lc/mywebex/meetingsearch.do?siteurl=proquestmeetings&searchKeyWord=Spanish
https://refworks.webex.com/mw0306lc/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=refworks&service=6&main_url=https%3A%2F%2Frefworks.webex.com%2Fec0605lc%2Feventcenter%2Fprogram%2FprogramDetail.do%3FtheAction%3Ddetail%26siteurl%3Drefworks%26cProgViewID%3D8
http://vlex.com/training_center
http://vlex.com/
http://www.bib.udl.cat/export/sites/Sbd/galeria_down/InSitu.pdf
http://icono.fecyt.es/contenido.asp?dir=05)Publi/AA)IBACE
http://blocbibliotecadelletres.blogspot.com/
https://proquestmeetings.webex.com/mw0306lc/mywebex/meetingsearch.do?siteurl=proquestmeetings&searchKeyWord=Spanish
https://refworks.webex.com/mw0306lc/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=refworks&service=6&main_url=https%3A%2F%2Frefworks.webex.com%2Fec0605lc%2Feventcenter%2Fprogram%2FprogramDetail.do%3FtheAction%3Ddetail%26siteurl%3Drefworks%26cProgViewID%3D8
http://www.journaltocs.hw.ac.uk/
http://www.bib.udl.cat/horaris/horariEstiu.html
http://bibliotecnica.upc.edu/LIBER2011/
http://www.cbuc.cat/buscare
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05/05/11 - Dia d'Europa

El 9 de maig, en commemoració del Dia d'Europa, el CDE posarà un estand davant l'Edifici 5 del 
Campus  de  l'ETSEA,  alhora  que  convida  tothom  a  conèixer  el  centre  amb  visites  guiades. 
Programa

04/05/11 - RACO

A més del repositori, ara es pot consultar "Les revistes en el 2010". Aquest document descriu els 
articles i números disponibles a RACO per a cada revista i institució, així com els 30 articles i  
revistes més consultats. 

29/04/11 - La biblioteca y la recerca

Resenya del llibre "The value of libraries for research and libraries"

26/04/11 - "L'ull crític"

Nova incorporació al repositori cooperatiu en accés obert. Es tracta d'una col·lecció de la Secció 
de Filologia francesa de la Universitat de Lleida.

20/04/11 - TDX

El repositori cooperatiu Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) ha inclòs un seguit de millores al seu web 
per tal d'optimitzar el servei i adaptar-lo a les necessitats dels usuaris.

18/04/11 - Formació online

Mylibrary, per tal de donar a conèixer la seva plataforma, ha organitzat una sessió informativa que 
tindrà  lloc  el  28  d'abril  a  les  11h.  Només  cal  contactar  amb  aquesta  adreça 
mrodriguez@greendata.es.

11/04/11 - DOAJ

Més de 500.000 revistes són cercables a la nova interfície de Directory of Open Access Journal. 
Ràpida i eficaç.

08/04/11 - Formació Online

Programa de formació en línia ProQuest i RefWorks pel mes d'abril. Només cal registrar-se

06/04/11 - L'Institut d'Estudis Ilerdencs a l'MDC

L'IEI ha incorporat a la Memòria Digital de Catalunya el Fons de l'Antic Hospital de Santa Maria. 
una col·lecció que conté privilegis, butlles, llibres de testaments, constitucions, documents sobre 
expòsits i orfes, comptes de l'hospital, etc. Un conjunt documental que permet conèixer la història 
del que va ser una institució de beneficència. 

06/04/11 - RECERCAT

En aquest  dipòsit  cooperatiu hi  trobareu  la  literatura  de  recerca  de  les  universitats  i  centres 
d'investigació de Catalunya;  20.000 documents procedents de 21 institucions que han generat 
més d'un milió de consultes durant el 2010.
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http://www.recercat.net/
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/hospstmaria
https://proquestmeetings.webex.com/mw0306lc/mywebex/meetingsearch.do?siteurl=proquestmeetings&searchKeyWord=Spanish
http://www.doaj.org/
http://lib.myilibrary.com/home.aspx
http://www.tdx.cat/
http://www.raco.cat/index.php/UllCritic
http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/value_of_libraries_for_screen_1.pdf
http://www.ub.edu/blokdebid/
http://www.raco.cat/documents/MA10_RACO.pdf
http://www.bib.udl.cat/export/sites/Sbd/galeria_down/dia_europa.pdf
http://www.bib.udl.cat/sbd/cde.html
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29/03/11 - Resultat del concurs de ProQuest

Ja tenim el resultat del concurs de ProQuest. A la UdL han sortit premiats amb dues memòries 
USB la Miriam Garcia i el Roger Ros.

22/03/11 - Wiley Online Library

Entra i descobreix les revistes d'àmbit multidisciplinar de l'editorial Wiley.

22/03/11 - Nova incorporació a la MDC

Ja es poden consultar les imatges de la col·lecció: "El món agrari a les terres de parla catalana". 
La MDC compta amb 45 col·leccions, més d'un milió d'imatges procedents de 18 institucions.

17/03/11 - ELAG 2011

Oberta  la  inscripció  per  a  la  conferència  anual  European  Library  Automation  Group  que  es 
celebrarà a National Technical Library de Praga, del 24 al 27 de maig, sota el títol "It's the context, 
stupid".

03/03/11 - Google museus

Ara Google Art Project comença a digitalitzar les obres d'art. De moment, més de 1000 obres en 
alta resolució de museus d'arreu del món, on pots entrar i fer una visita virtual.

24/02/11 - RACO

Un repositori de 100.000 articles en Accés Obert. Aquest és el resultat del treball cooperatiu de 57 
institucions  amb  l'aportació  de  304  revistes.  La  UdL  hi  participa  amb  aquests  títols.  Podeu 
consultar les estadístiques.

21/02/11 - GPnotebook

General Practice Notebook és una enciclopèdia de medicina online incorporada al Metacercador.

17/02/11 - Biblioteca: ¿Sólo digital?

Es tracta d'una resenya feta per Asunción Trénor a l'estudi "The idea of order", editat pel Council 
on Library and Information Resources".

14/02/11 - Tesis doctorals

S'ha incorporat al MetaCercador el recurs electrònic "Tesis doctorales de Didáctica de la Historia, 
la Geografia y otras Ciencias Sociales" que conté referències bibliogràfiques de tesis d'universitats 
espanyoles i estrangeres.

10/02/11 - OCW Materials Docents

OpenCourseWare és un repositori d'accés obert a través del qual la UdL posa a disposició dels 
professors,  estudiants  i  societat  en  general  els  seus  materials  docents  organitzats  en  forma 
d'assignatures, fomentant així l'accés lliure i obert al coneixement.
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http://ocw.udl.cat/
http://www.ub.edu/histodidactica/tesis/index.php
http://www.ub.edu/histodidactica/tesis/index.php
http://metalib.cbuc.cat/V/1UNFB4DITULHFMT8EXDIEDUUK6XDGYYX6UM7KVMA4D3MU39AGE-31097?FUNC=FIND-DB-1-LOCATE&MODE=locate&F-WCL=tesis+doctorales+de+didactica&F-WPB=&F-WFL=&F-WRD=&F-WTY=&RESTRICTED=all&pds_handle=GUEST
http://www.clir.org/pubs/reports/pub147/pub147.pdf
http://www.ub.edu/blokdebid/es
http://metalib.cbuc.cat/V/?portal=UDL&institute=UDL&func=find-db-4&resource=CBU22561
http://www.gpnotebook.co.uk/homepage.cfm
http://www.raco.cat/index.php/index/raco/estadistiquesinstitucio/54
http://www.raco.cat/index.php/index/raco/cercaXI?searchInstitucio=54
http://www.raco.cat/
http://www.googleartproject.com/
http://elag2011.techlib.cz/en/
http://mdc.cbuc.cat/
http://mdc.cbuc.cat/collections.php#monagrari
http://onlinelibrary.wiley.com/
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09/02/11 - Aniversari TDX

10 anys, 10.300 tesis, més de 3 milions de consultes. Aquest és el balanç d'un projecte, el TDX, a 
hores d'ara ben consolidat

08/02/11 - Qui ha guanyat l'Ipod?

La persona premiada amb un IpodNano sortejat en base al concurs convocat pel CBUC i Taylor & 
Francis , (publicat el 26/11/10), és Anaïs Ramírez Ferri, alumna de la UB. Enhorabona!

02/02/11 - SOAP

Study  of  Open  Access  Publishing  (SOAP)  és  un  projecte  europeu  que  descriu  i  analitza  el 
panorama  editorial de l'accés obert.  Durant el 2011 es faran públics els resultats oficials;  aquí 
podeu consultar els provisionals.

28/01/11 - Exposició a Lletres

Aquests mes i fins el 10 d'abril, de dilluns a diumenge, a la Biblioteca de Lletres es pot visitar 
l'exposició "la Miniatura".

24/01/11 - Current Cites

Bibliografia  mensual  especialitzada  en  tecnologies  de  la  informació.  Current  Cites  és  una 
publicació, a càrrec d'un  equip de professionals vinculats a les biblioteques, que fan possible la 
difusió d'una mostra selecta de treballs amb una síntesi del contingut.

18/01/11 - ELAG Conference

La reunió de European Library Automation Group és el congrés més important d'Europa sobre 
tecnologia i gestió d'informació en biblioteques. Enguany tindrà lloc a Praga el proper mes d'abril. 
Més informació

04/01/11 - TDX

Amb el número 10.000, s'ha incorporat al repositori cooperatiu TDX la  tesi doctoral de la UdL: 
"Models under uncertainty to support sow Herd management in the context of the pork supply 
chain" de Sara Verónica Rodríguez Sánchez.

21/12/10 - Horaris de Nadal

Durant les Festes de Nadal les biblioteques mantenen l'horari, amb una restricció del servei (de 9h 
a 20h) el 24, 31 i 5 de gener. La Biblioteca de Lletres tancarà el 25 i 26 de desembre i l'1 i 6 de 
gener.

14/12/10 - Nous serveis i espais CRAI

Dijous, 16 de desembre, a les 17.30h, a la Biblioteca Cappont,  s'inaugura, com a experiència 
pilot , l'espai CRAI. Aquest Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació respon a la 
necessitat d'adaptar les biblioteques universitàries a l'EEES i està previst implementar-lo a la resta 
de biblioteques.
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13/12/10 - Documat

Documat és  un  portal  elaborat  per  biblioteques  universitàries  i  centres  de  documentació  de 
matemàtiques, que conté referències de tesis doctorals, articles i llibres,

03/12/10 - The Value of Academic Libraries

Es tracta  d'un  informe de Megan Oakleaf,  publicat  per  la  Association  of  College & Research 
Libraries que pot significar un canvi en com s'han d'avaluar les biblioteques universitàries del EUA. 
Ĺ'Ángel Borrego publica un post al blog de BiD: Què aporta la biblioteca a la universitat?

26/11/10 - Guanya un IPod Nano

El CBUC i Taylor and Francis, per tal de donar a conèixer la nova plataforma d'accés a les revistes 
electròniques d'aquest editor, us conviden a participar, del 29 de novembre al 13 de desembre, en 
un concurs en el que se sortejarà un iPodNano.

26/11/10 - Pregunt@

És un  servei d’atenció personalitzada  que avui es posa en marxa a les biblioteques de la UdL. 
Mitjançant  un  formulari,  l’usuari  interroga  al  personal  de  la  biblioteca,  qui  es  compromet  a 
respondre, via @, abans de 48h.

23/11/10 - Business Planning for Digital Libraries

Demà, a les 18.00h, a la seu del CIDOB (C. Elisabets,12. Barcelona ), Mel Collier presentarà 
aquest llibre que tracta del panorama internacional de les biblioteques digitals.

19/11/10 - El Llegat Areny a MDC

L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat a la Memòria Digital de Catalunya part del Llegat Areny, 
interessant sobretot per conèixer la producció dels impressors establerts a la ciutat.

14/11/10 - Open Access Week

Del 18 al 24 d'octubre se celebra la Setmana Internacional de l'Open Access.. L'accés obert a la 
producció científica permet arribar lliurement a la informació, sense restriccions econòmiques ni de 
copyright. El repositori institucional de la UdL és l'eina que ho facilita.

11/11/10 - Research Gate

Una xarxa social  d'investigació adreçada a estudiants,  científics  i  investigadors.  La plataforma 
ofereix una BD de revistes científiques, fòrums i un motor de recerca. Per enregistrar-vos us heu 
de crear un perfil personal.

08/11/10 - VLex formació

VLex convida els seus clients a conèixer les funcionalitats de la cerca a través de cursos de 
formació online

08/11/10 - Visita l'SBD

Del 8 al 12 de novembre, una delegació de la Universitat Abou Bekr Belkaid de Tlemcem, visita les 
biblioteques  de  la  UdL.  La  trobada  s'engloba  dins  del  pla  de  cooperació  entre  les  dues 
universitats.
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04/11/10 - Rebiun

El 3, 4, i 5 de novembre, a Las Palmas de Gran Canaria, es celebra la XVIII Asamblea Anual de 
REBIUN. Consulteu el programa

30/10/10 - “Digitalitzar és democratitzar? El cas dels llibres” 

Aquest  és el  títol  del llibre on Robert  Darnton reflexiona sobre el  futur  de les biblioteques de 
recerca. Publicat per l'editorial Arcàdia, consta de tres assajos al voltant de les digitalitzacions 
massives de Google. (+)

26/10/10 - GEPA

El Gepa és un dels temes amb que el CBUC va participar a la 12a congrès de l'ICOLC celebrat a 
Amsterdam del 3 al 6 d'octubre.

19/10/10 - Bibliografia recomanada

Des  del  catàleg  de  l'SBD,  sota  l'epígraf  de  "Bibliografia  recomanada",  podeu  comprovar  la 
localització i la disponibilitat dels documents aconsellats en la "Guia docent"

19/10/10 - Formació CÀNTIC

Els dies 18, 19, 20 i 21 d'octubre la Biblioteca de Catalunya impartirà sessions de formació sobre 
els registres d'autoritat, especialment pel que fa a noms personals, geogràfics i d'entitats.

15/10/10 - CANTIC

Es tracta d'un catàleg d'autoritats liderat per la Biblioteca de Catalunya, pensat per normalitzar els 
punts d'accés i facilitar la recuperació de la informació.

11/10/10 - I love my librarian

Per  3er  any  consecutiu,  l'American  Library  Association  i  el  New  York  Time  convoquen  una 
campanya per premiar els professionals de les biblioteques.

El guardó, a més del reconeixement públic, va associat a una dotació econòmica. La cerimònia del 
lliurament es farà, el mes de desembre, a Nova York. Anem-hi?

07/10/10 - Refworks: Sessions de formació online

Oferta de formació en castellà, programada pel mes d'octubre. Només cal inscriure's 

01/10/10 - Curator Archiving Tools

El CAT és un nou programari, gestionat per la Biblioteca de Catalunya i el CESCA, per gestionar 
els processos de catalogació humana dels recursos digitals dipositats en arxius web. Recentment 
ha estat presentat a Viena a la reunió anual de l'International Internet Preservation Consortium 
(IIPC). 

30/09/10 - TDX de la UdL

La UdL, fins al dia d'avui, ha contribuït, amb 300 títols, a engrandir el repositori cooperatiu de les 
Tesis Doctorals en format digital de les universitats catalanes. Aquesta és la última incorporació.
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28/09/10 - Homenatge a Màrius Torres

"Màrius  Original"  és  el  títol  de  la  3ra.  exposició  programada  amb  motiu  del  Centenari  del 
naixement del poeta i la més personal. Es pot veure a la Biblioteca de Lletres fins al desembre.

24/09/10 - Cursos al COBDC

Aquesta és l'oferta de formació 2010 del Col·legi  Oficial  de Bibliotecaris -  Documentalistes de 
Catalunya.

21/09/10 - Europeana eNews

Es tracta d'una revista electrònica que es publica 6 vegades l'any, la subscripció de la qual permet 
estar informat sobre el portal Europeana.eu

14/09/10 - Factor d'Impacte online

Fins  el  24  de  setembre,  la  FECYT ha  programat  diversos  cursos  de  formació  en  línia.  Per 
inscriure's, des del seu portal, apartat "notícies"

13/09/10 - CBUC: Formació

El 21 i 22 de setembre, el CBUC ha programat un curs sobre tendències i reptes actuals de les 
biblioteques universitàrieste a càrrec de Hans Geleijnse.

01/09/10 - Blok de BiD: un lloc per visitar i subscriure's

Es tracta d'un blok professional pensat pels bibliotecaris i documentalistes que vulguin estar al dia 
sobre la professió.
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