BIBLIOTECA I
DOCUMENTACIÓ
MEMÒRIA 2017/2018

Curs 2017/2018

Direcció: Loli Manciñeiras Vaz-Romero
Coordinació: Romina Sancho
Textos:
Personal bibliotecari: Eugènia Cañueto, Sandra Castro, Eva Estupinyà, Mònica Gràcia, Laura Jové,
Montse Larios, Loli Manciñeiras, Marta Planas, Gemma Rodon, Romina Sancho, Elionor Vilalta, Rosa
Xandri
Personal informàtic: Jordi Aribau i Oriol Cornet
Edita: Biblioteca i Documentació de la UdL

Tots els continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Reconeixement 4.0 de Creative
Commons, per la qual se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per
crear una obra derivada sense cap restricció, sempre que se'n citi el titular dels drets i es mantingui l'avís de
la llicència.
La llicència completa es pot consultar a: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2

TAULA DE CONTINGUTS

04

PRESENTACIÓ

43

RECURSOS
D'INFORMACIÓ

06

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

78

SERVEIS

23

COOPERACIÓ I
RELACIONS EXTERNES

99

DIFUSIÓ

36

INSTAL · LACIONS I
EQUIPAMENTS

120

ANNEXOS

Curs 2017/2018

PRESENTACIÓ
Vull començar aquesta presentació de la Memòria 2017/2018 fent una reflexió i alguns comentaris
sobre el document que constitueix el nostre marc de programació i planificació, el Pla d'Actuacions
2016-2020 al qual ja he fet referència en anteriors presentacions.
Un Pla d'Actuació és el document bàsic que ens permet assentar les bases i els objectius a assolir
en un període determinat, prioritzant les actuacions i estratègies més rellevants, necessàries i
tecnològicament més avançades que ens porten a un millor resultat del nostre treball bibliotecari. I
em refereixo no solament a l'organització de Biblioteca i Documentació, als seus recursos i
serveis, sinó també a la nostra vinculació amb la docència i l'aprenentatge, el recolzament i suport
a la recerca i, per descomptat, a la relació i vinculació amb la comunitat universitària.
Al mateix temps representa un compromís per nosaltres, atès que suposa una implicació de tot el
personal en els diversos àmbits, objectius i accions a desenvolupar, que ens ha permès assolir els
objectius amb gran efectivitat i evidents resultats.
Per això puc manifestar la meva satisfacció en veure que dels objectius estratègics del Pla
d'Actuacions 2016-2020 i de les accions que se'n deriven, durant l'any 2017 la Unitat de BiD ha
treballat en 51 accions, de les quals 47 s'han assolit completament, un 72%.
En aquest punt cal destacar que una de les accions de qualitat que es porta a terme
periòdicament i que aquest curs s'ha tornat a elaborar és l'enquesta sobre el grau de satisfacció
dels usuaris de BiD. Mitjançant aquesta enquesta podem conèixer el grau de satisfacció dels
usuaris i millorar els serveis oferts.
En el moment de redacció d'aquest memòria l'informe final amb els resultats de l'enquesta s'està
elaborant.
D'altra banda, la Memòria d'aquest exercici constitueix un document que sintetitza el treball
desenvolupat durant el curs 2017-2018 amb tota la informació i estadístiques reflectides, en el seu
cas, gràficament per a una millor compressió i interpretació dels valors numèrics en estudi.
També, amb el nou format iniciat en la Memòria de l'any anterior, es dóna un resum de les dades
més rellevants de tota l'activitat de les biblioteques de la UdL, per la qual cosa únicament
assenyalaria els aspectes i dades més representatius.
Aquest any vull dedicar especial menció a la difusió i comunicació de l'activitat de Biblioteca i
Documentació a les xarxes socials, incrementant la nostra presencia a les mateixes. També s'ha
fet difusió a la comunitat universitària a través del campus virtual i les llistes de distribució de la
UdL dels recursos, serveis i activitats realitzades per la unitat de Biblioteca i Documentació.
Aquestes accions, contemplades en el Pla de Comunicació i Màrqueting 2018, han suposat un
major coneixement de BiD, dels seus serveis, recursos, prestacions, i activitats, en definitiva, del
propi servei de biblioteca cap a la comunitat universitària i, per extensió, cap a la societat en
general i lleidatana en particular.
Vull destacar el nou disseny i la gestió i actualització de continguts de la pagina web, amb
l'objectiu de millorar el coneixement, l'accessibilitat i la correcta visualització als diferents
dispositius de totes les prestacions, recursos i serveis, de la forma més àgil i senzilla.
Especial menció al recurs de les BiblioGuies, que ens ha permès donar suport de manera més
efectiva a l'aprenentatge, a la docència i la recerca.
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Durant aquest curs s'ha portat a terme un canvi en el format de presentació d'aquest servei, tant
de la pàgina principal de BiblioGuies com de cada una de les guies. Resultat d'aquest canvi, s'ha
procedit a la realització de 29 noves BiblioGuies, temàtiques o genèriques, i s'ha procedit a
l'adaptació al nou format de 28 guies que ja estaven creades.
Ressaltar les BiblioGuies que recullen cada una de les exposicions, i que ens que permeten
mantenir aquesta informació de forma permanent, sobrepassant la temporalitat que implica una
exposició.
En el fons bibliogràfic es manté una certa uniformitat en el nombre de llibres i revistes, tant en
format paper com en format electrònic, amb una tendència a l’increment en l’adquisició i/o
subscripció de material electrònic.
El servei de préstec és un dels serveis que ofereix BiD, amb una xifra de 126.479 préstecs durant
el 2017, amb la següent distribució:
a) préstecs del fons propi (llibres, audiovisuals i objectes) amb un total de 93.617
b) préstecs d’espais (de treball en grup, de treball individual i d'espais d'audiovisuals) amb un
total de 16.537
c) préstecs de material tecnològic (tauletes, ordinadors portàtils, memòries USB, lectors de
llibres electrònics.) amb 16.325
A destacar que si bé el préstec del fons propi té una tendència a la baixa, es manté a gran nivell el
préstec d’espais, consolidat des de l'any 2015. Per la seva part, continua l’augment durant els
darrers anys del préstec de material tecnològic, que en els dos últims exercicis s'ha incrementat
un valor proper al 60%.
Finalment vull acabar aquesta Memòria amb el reconeixement i la gratitud a tots i totes les
persones que han estat treballant i col·laborant amb l'esforç i la dedicació que exigeix un servei
com el nostre, presencial, d'atenció a l'usuari, de constant innovació tecnològica, d'actualització de
coneixements. Però amb la satisfacció del deure complert, d'haver col·laborat amb el creixement
de la nostra Universitat.

Loli Manciñeiras
Directora de la Unitat de Biblioteca i Documentació
Universitat de Lleida
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1. Pla d'Actuacions 2016-2020
La unitat de Biblioteca i Documentació (BiD) de la Universitat de Lleida (UdL) és un centre de
recursos per a l'aprenentatge, la docència i la investigació obert a la comunitat universitària i a la
societat. Les biblioteques ofereixen un ampli ventall de recursos d'informació i serveis de qualitat
mitjançant uns espais orientats a afavorir l'aprenentatge i el treball en equip, amb equipaments
tecnològics, professionals qualificats i recursos d'informació i serveis adaptats a les necessitats
dels usuaris.
El nou Pla d'Actuacions 2016-2020, es comença a elaborar a finals del curs 2014/2015 i
s’emmarca dins del Pla Estratègic de la UdL, de manera que els objectius i les actuacions
contemplades al Pla d’Actuacions de BiD estan incorporats en els eixos del pla estratègic de la
UdL i formaran part del seu pla operatiu.
Aquest nou Pla d'Actuacions s'aprova a la Comissió General del Servei de Biblioteca i
Documentació del 14 d'abril de 2016, i té per missió:
“Donar suport a la missió que la UdL declara en el seu pla estratègic 2013-2016 en els
àmbits de treball que li son propis, proporcionant serveis de qualitat, accés a recursos
d'informació i espais d'estudi, col·laboració i descoberta.”
S'estructura en 5 àmbits i en 24 objectius estratègics que a la vegada es despleguen en 65
accions. Per tal de mesurar el grau de compliment de les accions i dels objectius estratègics es
presenten un conjunt d’indicadors, les seves unitats i els valors mínims que es pretenen assolir
cada un dels anys del pla d’actuacions. Els valors dels indicadors seran revisats cada any, durant
el procés d’anàlisi del desenvolupament i del grau de compliment del pla d’actuacions que es farà
cada any.
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Pla d'Actuacions 2016-2020
Àmbits

1. Docència,
aprenentatge i
ocupabilitat

2. Recerca i
transferència de
coneixement

Objectius estratègics

Accions

1.1 Donar suport a l'estudiantat proporcionant recursos i serveis

3

1.2 Donar suport al PDI proporcionant recursos i serveis

4

1.3 Dissenyar accions de formació centrades en les necessitats dels
usuaris

6

1.4 Donar suport a Alumni de la UdL

2

2.1 Donar suport al PDI, als grups de recerca i a la xarxa de recerca de la
UdL

2

2.2 Col·laborar amb altres serveis de suport a la recerca

2

2.3 Recollir i difondre la producció científica de la UdL

3

2.4 Realitzar i potenciar guies i recomanacions per a publicar en accés
obert i informar sobre la propietat intel·lectual

3

3.1 Donar suport als estudiants i professors de batxillerat per a la
3. Relació amb el realització del treball de recerca
territori i
3.2 Donar suport al Centre de Formació Continua de la UdL
internacionalització
3.3 Donar suport als estudiants de mobilitat internacional
4. Comunitat
universitària i
polítiques
transversals

5. Organització,
recursos i serveis

4
2
2

4.1 Impulsar la formació contínua i la qualificació professional del personal
del SBD

3

4.2 Potenciar la comunicació amb els usuaris

3

5.1 Continuar impulsant la construcció del model del SBD com a part activa
i essencial d'un sistema de recursos per a l'aprenentatge i la investigació

2

5.2 Millorar circuits i processos

1

5.3 Desenvolupar un pla de gestió de la qualitat

1

5.4 Analitzar la qualitat dels recursos i serveis

3

5.5 Implementar un nou entorn informàtic per als usuaris de les
biblioteques universitàries de Catalunya

3

5.6 Agregar nous aplicatius i programaris

3

5.7 Millorar espais, equipaments i tecnologia per a fer treballs, estudiar
conjuntament i compartir idees

2

5.8 Potenciar l’ús dels equipaments tecnològics

2

5.9 Incorporar i prioritzar els continguts digitals com a part principal de les
col·leccions

4

5.10 Garantir la qualitat de la col·lecció impresa

2

5.11 Desenvolupar un pla de col·leccions especials

2
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Dels objectius estratègics del Pla d'actuacions 2016-2020 i de les accions que se'n deriven, durant
l'any 2017 la unitat de BiD ha treballat en 51 accions, de les quals 47 s'han assolit completament,
un 72%, i 4 s'han assolit parcialment, un 6%. Durant aquest any, 14 accions han quedat sense
actuació, un 22%.
Cal tenir present que la majoria de les accions corresponen a serveis que es porten a terme tots
els anys, per tant es quantifiquen i es valoren tots els anys.

Grau d'assoliment dels objectius durant l'any 2017
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Grau d'assoliment durant l'any 2017 per àmbits
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Una de les accions de qualitat que es porta a terme periòdicament i que aquest curs s'ha tornat a
elaborar és l'enquesta sobre el grau de satisfacció dels usuaris de BiD. Mitjançant aquesta
enquesta podem conèixer el grau de satisfacció dels usuaris i millorar els serveis oferts1.

1

En el moment de redacció d'aquest memòria l'informe final amb els resultats de l'enquesta s'està
elaborant.
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2. Equip humà
2.1 Organigrama. Distribució del personal
En la sessió ordinària, de 20 de juliol de 2017, del Consell Social de la Universitat de Lleida,
s'aprova la modificació de la 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 19 de juliol de 2017. Aquesta nova relació de llocs de treball es publica al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya el 7 d'agost de 2017.
El nou organigrama de BiD continua tenint una estructura organitzativa basada en dos braços, un
dels quals conté els serveis i funcions que s'agrupen a la Unitat Tècnica Central i l’altre reuneix les
biblioteques i el Centre de Documentació Europea amb el que compta la Biblioteca de l'ETSEA.
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En els següents quadres adjunts es representa, distribuït per campus i escales, el personal de
Biblioteca i Documentació segons la resolució del 7 d'agost de 2017 per la qual es disposa la
publicació de la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis.

LLOC DE TREBALL

CATEGORIA
A1-26 A2-24 A2-22 A2-20 C1-19

Direcció

C1/C215/16

L3* L4 TOTAL

1

1

Unitat Tècnica Central

3

6

1

2

1

12

Biblioteca de Cappont

1

6

6

4

Biblioteca de Ciències de la
Salut

1

3

1

1

5

Biblioteca de l'ETSEA

1

2

4

4

8

Biblioteca de Lletres

1

5

2

2

8

22

14

TOTAL

1

1

4

4

2

12

1

1

13

47

*Places a amortitzar per funcionarització

Cal tenir present que aquest personal dona servei a 4 biblioteques de campus i al Centre de
Documentació Europea, així com a les diferents àrees de la Unitat Tècnica Central. Tanmateix, la
singularitat d'aquest servei també ve donada per l'horari d'obertura al públic en dos torns, matí i
tarda, i en cap de setmana.
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2.2 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 2017/2018, la Universitat de Lleida convoca 75 beques de col·laboració en la
convocatòria ordinària i 15 beques en la convocatòria extraordinària, oferint així al seu estudiantat
la possibilitat de formació i col·laboració en diferents unitats estructurals i serveis universitaris. Del
total de beques de col·laboració que ha convocat la UdL, 24 han estat concedides al Servei de
Biblioteca i Documentació, totes elles de 15 hores a la setmana.
En el següent quadre es pot veure la distribució de les beques de col·laboració per al curs
2017/2018:

Lloc on es presta la col·laboració

Total

Àrea d'Adquisicions

1

Àrea de Catalogació

1

Àrea de Catalogació i Biblioteca de Lletres

3

Àrea de Serveis als Usuaris

2

Biblioteca de Cappont

8

Biblioteca de Ciències de la Salut

3

Biblioteca de l'ETSEA

3

Biblioteca de Lletres

3

TOTAL

24
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2.3 Formació contínua del personal de BID. Actuacions formatives2
Durant l'any 2017 el personal de BiD ha rebut un total de 30 cursos de formació amb la
participació de 185 assistents. 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 2017
Tipus de cursos

Nombre de cursos

Assistents

Hores

Específics

4

67

538

Generals

12

98

580

Llengües

11

16

1.240

3

4

52,5

30

185

2.410,5

Externs
Total

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

Hores

Total d'hores

Curs sobre la nova norma de catalogació RDA
(Recursos, descripció i accés)

17

27

459

Sessió de formació sobre préstec amb el nou sistema
de gestió bibliotecària Innovative

1

2

6

Sessió de formació d'EBSCO sobre el Discovery
Sistema Compartit

2

13

26

Presentació Discovery al personal de BiD

47

1

47

Total

67

43

538

Cursos generals
Assistents

Hores

Total d'hores

OPENCMS9

6

20

120

C4 – Tractament de la informació escrita – nivell 3

1

25

25

C8 – Presentació de continguts – nivell 3

1

18

18

Desenvolupament personal

13

10

130

Gestió de les emocions

12

10

120

Habilitats de comunicació interpersonal

5

10

50

Taller d'aplicacions bàsiques per treballar amb pdf

2

10

20

Eines de l'administració electrònica a la UdL

1

4

4

Gestió Econòmica-promoció C2-C1

1

15

15

Gestió Acadèmica-promoció C2-C1

1

15

15

2 La informació que inclou aquest apartat és per anys naturals, ja que coincideix amb les dades treballades per a
les estadístiques anuals de REBIUN, a excepció dels cursos de llengües on les dades són per cursos.
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Cursos generals
Assistents
La importància del benestar a les organitzacions

Hores

Total d'hores

8

2

16

Avaluació de riscos psicosocials del PAS – presentació

47

1

47

Total

98

140

580

Cursos de llengües
Assistents

Hores

Total d'hores

Català jurídic

1

50

50

Anglès nivell B2.2

1

90

90

Anglès nivell B2.1

1

90

90

Anglès nivell A2

1

90

90

Anglès nivell A1

1

90

90

Francès nivell B2.1

2

90

180

Francès nivell B2.2

4

90

360

Francès nivell B1

1

90

90

Francès nivell A2

1

90

90

Manteniment anglès B1

2

40

80

Conversa Anglès B1

1

30

30

16

840

1.240

Total

Cursos externs
Assistents

Hores

Total d'hores

Creació de registres Càntic amb les noves instruccions
RDA

2

15

30

XVI Workshop REBIUN

1

19,5

19,5

Workshop RDA. Towards RDA Iberia

1

3

3

Total

4

37,5

52,5
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En els darrers anys, la formació que ha rebut el personal de BiD s'ha mantingut estable pel que fa
al nombre de cursos rebuts. Aquest any 2017 s'ha produït un augment important en relació amb el
nombre d'assistents, sobretot en els cursos específics i generals.

Formació contínua del personal
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2.4 Reunions de Caps de biblioteca i responsables d'àrea
Durant el curs 2017/2018 s'han realitzat 4 reunions de caps de biblioteca i responsables d'àrea.
Els temes més destacats que s'han tractat en aquestes reunions, i que es veuran desenvolupats al
llarg d'aquesta memòria, són:
•

Seguiment del Pla d'Actuacions 2016-2020

•

Actualització del Reglament de Biblioteca i Documentació i normatives de cada biblioteca.

•

Pressupost

•

Tasques relacionades amb la gestió del personal: torns de Nadal, Setmana Santa i estiu,
horaris i modificació de la normativa interna de serveis mínims.

•

Tasques realitzades pels grups de treball

•

Accions de difusió de recursos i serveis de BiD

•

Nou equipament a les biblioteques: tablets, ordinadors portàtils i pcs per al públic

•

Implementació del nou sistema de gestió bibliotecària Sierra

•

Planificació i implementació de l'eina de descoberta CercaTot

•

Integració del nou Campus Universitari d’Igualada-UdL

•

Processos d'esporga de fons a diferents biblioteques

•

Avaluació de la col·lecció de revistes no consorciades impreses i electròniques

•

Gestió de les càrregues de documents al GEPA

•

Nous convenis de donació de fons bibliogràfics

•

Nova enquesta de satisfacció

•

Nova Carta de Serveis

•

Gestió de les xarxes socials de BiD i nou perfil a Instagram

•

Gestió dels ajuts per a la digitalització de documents de fons especials

•

Estat dels fons especials a les biblioteques i obertura del repositori general de fons
especials

•

Digitalització de fons especials

•

Nou model de la Biblioteca Digital de Catalunya

•

Avaluació del Repositori Obert UdL

•

Participació al MicroMooc sobre accés obert
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2.5 Grups de treball interns
El personal de BiD de diferents àrees i biblioteques forma part de diversos grups de treball amb
l'objectiu d'innovar, potenciar i implementar nous serveis. Els grups de treball actius durant el curs
2017/2018 han estat els següents:
•

Grup de formació d'usuaris

•

Grup de guies

•

Grup de repositori

•

Grup de comunicació i màrqueting

•

Grup de processos

•

Grup de xarxes socials

•

Grup de col·leccions especials

•

Grup de treball per detectar la duplicitat de revistes

•

Grup de treball de prestacions RFID

Els grups nous que s'han creat durant aquest curs són:
•

Grup de treball d'exposicions

18
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3 Recursos econòmics de Biblioteca i Documentació per a l'any 2017
3.1 Pressupost assignat

Pressupost assignat BiD any 2017
Descripció

Import

PROJECTE 0000
Material d'oficina no inventariable

5.700,00 €

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Material fungible informàtic

850.102,00 €
900,00 €

Fotocòpies

1.800,00 €

Correu i missatgeria interna

700,00 €

Inscripció a congressos

450,00 €

Serveis postals

50,00 €

Despeses de desplaçament

3.000,00 €

Altres serveis

22.979,48 €

Despeses financeres

35,00 €

Total

885.716,48 €

PROJECTE LTRANS
Material d'oficina no inventariable

790,60 €

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

790,60 €

Crèdit Total

887.297,68 €
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3.2 Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdit any 2017
Descripció

Import

PROJECTE 0000
Incorporació romanent de crèdit any 2016

200.286,19 €

Regularització incorporació romanents de l'exercici 2016
(compra fons bibliogràfic noves titulacions infermeria i
veterinària, equips comptadors biblioteques i tractament
fongs Biblioteca de Lletres)

50.000,00 €

Dotació de crèdit per la compra d'un sistema antifurts RFID
per a la Biblioteca de Lletres i etiquetes RFID

15.000,00 €

Transferència de crèdit per assumir despeses del 2016
(Scifinder + missatgeria)

-5.252,92 €

Més ingressos (conveni Paeria, SOD, etc.)
Total

3.290,95 €
263.324,22 €

3.3 Pressupost total

Pressupost definitiu any 2017
Descripció

Import

Pressupost assignat

887.297,68 €

Modificacions de crèdit

263.324,22 €

Total

1.150.621,90 €
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3.4 Despesa executada
Despesa executada. Pressupost BiD any 2017
Descripció

Import

PROJECTE 0000
Material d'oficina no inventariable

4.688,44 €

Material d'oficina (enquadernació)

8.698,35 €

Premsa, revistes i altres publicacions

737.793,66 €

Llibres

154.206,06 €

SOD

1.503,30 €

SOD – FI

-1.507,25 €

Material fungible informàtic

344,89 €

Fotocòpies

3.232,05 €

Compra d'altre material fungible

3.747,28 €

Correu i missatgeria interna

245,70 €

Atencions protocol·làries

6,88 €

Conferències

-360,00 €

Neteja i sanitat

5.088,05 €

Serveis postals

565,07 €

Estudis i treballs tècnics

181,51 €

Altres serveis

19.638,70 €

Despeses de desplaçament

4.612,09 €

Altres despeses financeres

63,00 €

Equips per la gestió

13.922,26 €

PROJECTE LTRANS
Premsa, revistes i altres publicacions

869,66 €

Total

956.670,04 €
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S'observa un import pendent d'executar de 193.240,32€ motivat per diverses factures de
subscripcions de la Biblioteca Digital de Catalunya que no van arribar al tancament de l’exercici
2017.

Resum del pressupost 2017
Descripció

Import

Pressupost total

1.150.621,90 €

Despesa executada

956.670,04 €

Import retingut (menys ingressos matèria transversal)

711,54 €

Import pendent d'executar

193.240,32 €

Pressupost
1.200.000
1.150.000
1.100.000

Euros

1.050.000
1.000.000
950.000
900.000
850.000
800.000
2013

2014

2015
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1. Centres de documentació i biblioteques conveniades
Fruit de la col·laboració de BiD amb l'Oficina de Cooperació i Solidaritat i amb el Seminari
Interdisciplinari d'Estudis de la Dona (SIED) 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).
BiD 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, governabilitat i globalització entre d'altres. Actualment, el fons del CDOCS es troba
a la tercera planta de la biblioteca, formant una secció.
El seu fons documental estan compost de 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.
Actualment el fons documental del CDOCS està format per 7.087 exemplars. A més, també
disposa d'una col·lecció de 17 títols de revistes vives.

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 estan compost de llibres, publicacions
periòdiques, material audiovisual, pòsters i nombrosa literatura grisa.
L'Àrea de Recursos Documentals de BiD s'encarrega de coordinar la catalogació del fons
documental d'aquest centre. Actualment el fons documental d'aquest centre de documentació està
format per 3.510 exemplars i 1 títol de revista viva.

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya – Centre de Lleida
BiD col·labora en la gestió de la biblioteca de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya –
Centre de Lleida. Actualment aquesta biblioteca compta amb 21.771 exemplars i 48 títols de
revistes vives.
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2. Cooperació interna a la UdL
Durant el curs 2017/2018 BiD ha cooperat amb diferents titulacions, serveis, àrees, etc. de la UdL:
Realització de formació d'usuaris a diverses titulacions
•

Col·laboracions mitjançant activitats formatives generals i especialitzades en assignatures
de diferents titulacions:
◦ Grau en Infermeria
◦ Grau en Infermeria (Igualada)
◦ Grau en Fisioteràpia
◦ Grau en Nutrició Humana i Dietètica
◦ Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia (Igualada)
◦ Grau en Medicina
◦ Grau en Biomedicina
◦ Grau en Ciència i Salut Animal
◦ Grau en Enginyeria Forestal
◦ Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments
◦ Grau en Biotecnologia
◦ Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals
◦ Grau en Estudis Anglesos
◦ Grau en Filologia Hispànica
◦ Grau en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic
◦ Grau en Història, Geografia i Història de l'Art
◦ Grau en Educació Infantil
◦ Grau en Treball Social
◦ Grau en Educació Social

•

Col·laboracions mitjançant activitats formatives generals i especialitzades en màsters
oficials:
◦ Màster en Gestió Administrativa
◦ Màster en Psicopedagogia
◦ Màster en Recerca en Salut
◦ Màster en Investigació Biomèdica
◦ Màster en Educació per la Salut
◦ Màster en Protecció Integrada de Cultius
◦ Màster Erasmus Mundus en Gestió Forestal i de Recursos Naturals al Mediterrani
(MEDfOR)

Participació en diverses activitats organitzades per la Unitat d'Informació i Orientació
Universitària del Vicerectorat d'Estudiants:
•

Programa d'acollida de nou Estudiantat: 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 suport
necessari a l’inici de la seva entrada a la UdL. De les activitats que formen 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 la unitat de
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BiD, 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 per a l'estudiantat: aquesta jornada s’adreça als futurs estudiants i
té com a objectiu donar a conèixer la UdL i proporcionar un primer contacte amb l'entorn
universitari. Durant aquesta jornada es realitzen diverses activitats, facilitant una primera
trobada amb les biblioteques de la UdL.

•

Jornada de Campus oberts per a famílies: 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 proporcionar 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.

Col·laboracions diverses amb altres unitats i/o serveis:
Associació d'Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida (Alumni UdL): accés als
serveis i recursos de BiD a tots els membres associats.
Edicions i Publicacions de la UdL: gestió dels fons bibliogràfics procedents de l’intercanvi
científic, elaboració dels registres CIP dels llibres publicats per la UdL i dotació de números de
registre DOI a tots els articles que apareguin a les revistes científiques acreditades que s'editen a
la UdL.
Facultat de Lletres: col·laboració amb diversos departaments d'aquesta Facultat a l'hora realitzar
exposicions bibliogràfiques a la Biblioteca de Lletres.
Institut de Ciències de l’Educació (ICE) i Formació del Professorat Universitari: 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 i en el Programa ITINERA.
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).
Unitat de Desenvolupament i Cooperació del Vicerectorat de Relacions Internacionals i
Cooperació: procés tècnic i préstec del fons documental del Centre de Documentació en
Cooperació i Solidaritat (CDOCS).
Unitat de Gestió Acadèmica. Secció de Doctorat: gestió de la incorporació de les tesis
doctorals al repositori Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) i activitats formatives als estudiants de
doctorat.
Unitat de personal. Secció de Formació, Integració i Ajuts Socials: planificació de cursos
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generals i específics adreçats al personal de BiD amb l'objectiu de la millora contínua del personal.
Unitat de Relacions Internacionals del Vicerectorat de Relacions Internacionals i
Cooperació: impartició de sessions de formació específiques, i algunes en anglès, per a
l’estudiantat que prové de programes d’intercanvi.
Unitat de Sistemes i d'Informació i Comunicació (SIC): tasques relacionades amb els
repositoris i amb la implementació i actualització de maquinari i programari a les biblioteques.
Unitat d'Organització i Processos: realització de 4 sessions de treball per treballar la millora
continuada de la unitat de BiD, establint els seus processos, subprocesos, la taula de consistència
dels mateixos, i Pla d'Actuacions de l'SDB 2016-2020 amb els objectius estratègics, accions,
indicadors i objectius de resultats.
Unitat de Suport i Assessorament de l'Activitat Docent: millora de l'apartat de biblioteca dintre
de les assignatures del Campus Virtual.
Des de les biblioteques també s'han realitzat entrevistes amb diversos coordinadors de graus i
màsters per tal d'identificar nous serveis i/o recursos que puguin ser útils per a la seva tasca
docent.

28

Curs 2017/2018

3. Cooperació interbibliotecària
3.1 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Àrea de Biblioteques,
Informació i Documentació
La UdL forma part de la Comissió de Biblioteques de les Universitats de Catalunya (CBUC) del
CSUC i, la unitat de BiD, en representació de la UdL, forma part de la Comissió tècnica de la
CBUC. Durant el curs 2017/2018 el personal de BiD ha assistit a 3 comissions tècniques, 5
comissions funcionals i 25 reunions dels grups de treball de la CBUC.
La CBUC té l'objectiu de contribuir a la millora dels serveis bibliotecaris, de documentació o
informació a través de la cooperació. Les activitats cooperatives es concreten en programes
d'actuacions, serveis consorciats i d'altres activitats com ara la formació. Les activitats
cooperatives en les què ha participat la UdL a través de BiD són3:
1. Sistema compartit: durant el 2017 s'ha implementat el programari de gestió de biblioteques
Sierra a les 10 universitats del CSUC i s'han migrat tots els servidors al núvol. També s'ha
treballat en la implementació d'una eina de descoberta per a cada institució.
2. Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC): l'any 2017 arriba als 5.543.575
títols de documents que representen més de 12 milions de documents físics, un 2,3% més
respecte l'any 2016. Actualment el CCUC inclou fons de 83 institucions. El CCUC també s'ha
migrat al nou sistema Sierra i al núvol d'Innovative.
3. Préstec consorciat (PUC): el total de llibres prestats durant el 2017 ha estat de 49.002, que
representa un decrement del 6,5% respecte l‘any 2016. D'aquests préstecs se n'han fet 57.859
renovacions. D'aquesta manera, s'arriba a un total de 106.861 transaccions de préstec PUC
durant el 2017. A la UdL s'han prestat 3.332 documents, els usuaris de la UdL han sol·licitat
3.578 documents i, dels documents sol·licitats, s'han realitzat 4.302 renovacions.
4. Préstec interbibliotecari (PI): aquest any s'han complert 20 anys dels primers acords de
préstec interbibliotecari i s'han subministrat 6.733 documents, el 26% dels quals han estat
llibres i el 74 % fotocòpies. A la UdL s'han tramitat 1.336 sol·licituds de préstec interbibliotecari.
5. Magatzem cooperatiu GEPA (Garantia d'Espai per la Preservació de l'Accés): a finals de
2017 l'ocupació és del 47% de la capacitat de l’equipament. Aquest curs la UdL ha iniciat un
espai GEPA propi.
6. Biblioteca Digital de Catalunya (BDC): accés restringit als usuaris de les institucions
membres del CSUC a bases de dades, revistes electròniques i llibres electrònics: el 2017
s'han descarregat 5.107.332 articles de les revistes electròniques subscrites. La BDC dona
accés a 19.500 revistes electròniques, 23.500 llibres electrònics i 19 bases de dades.
7. Repositoris propis: dipòsits electrònics de documents i bases de dades amb continguts
propis de les institucions membres del CSUC d'accés obert a tothom. Durant el 2017 ha
continuat creixent el nombre d'institucions que hi participen, els documents que s'hi
emmagatzemen i els accessos.
a. TDX: augment del 13,5% de tesis incorporades fins arribar a 28.528 tesis de 18
universitats. També proporciona accés a més de 100.000 tesis d'universitats espanyoles.
Aquest repositori ha tingut 34 milions de consultes.
b. RECERCAT: a finals de 2017 conté 128.449 documents de recerca (articles,
treballs/projectes de fi de carrera, ponències de congressos, etc.) de 25 institucions
3

Informació extreta de la Memòria d'activitats 2017 del CSUC.
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participants organitzats en 799 col·leccions.
c. RACO: durant el 2017 s'arriba a les 487 revistes incorporades amb un total de 204.385
articles de les 91 institucions editores.
d. MDC: ofereix més de 3,7 milions d'imatges/documents en 147 col·leccions de 34
institucions participants.
e. MDX: conté 6.182 materials i recursos digitals resultants de l'activitat docent de les 10
universitats que hi participen.
8. Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC): a finals de 2017 el PRC recull
l'activitat investigadora de 13 institucions participants, 382 departaments, instituts i àrees,
10.089 investigadors, 31.244 projectes de recerca de 1.489 grups, 476.870 publicacions i
27.620 tesis. La UdL ha realitzat aquest curs un total de 5 càrregues de dades.
9. Gestió de dades de recerca: durant l'any 2017 s'ha consolidat el servei de suport a la gestió
de dades de recerca, s'han registrat 142 usuaris a l'eina Research Data Management Plan que
han elaborat 43 plans de gestió de dades de recerca. També s'ha potenciat la difusió d'aquest
servei.
10. Humanitats digitals: durant l'any 2017 s'han establert els objectius, i són: detectar les
necessitats d'aquest àmbit, tenir una relació dels projectes de recerca actuals i millorar la
formació del personal de les biblioteques.

Grups de treball de la CBUC
A continuació es mostra una relació dels grups de treball de la CBUC, amb les seves principals
funcions, en els quals hi participa personal de BiD:
•

Interlocutors de catalogació: elabora les pautes de catalogació del CCUC, proposa
actuacions de qualitat i incentiva la catalogació cooperativa.

•

Interlocutors del PICA: avalua i proposa millores al programa de préstec consorciat,
interbibliotecari, in situ, i d'accés a les col·leccions.

•

Interlocutors del GEPA: defineix i concreta alguns punts del funcionament tècnic del
GEPA.

•

Interlocutors RelectroPlus: selecciona i fa propostes de subscripció de nous recursos
electrònics per a la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC), així com avalua i monitora els
recursos ja subscrits.

•

Grup de Treball TDX-TDR: realitza el seguiment i l'avaluació de l'estat del dipòsit TDX i
proposa millores.

•

Grup de treball de Suport a la Recerca: troba sistemes per tal que les biblioteques siguin
més efectives com a instruments de suport de la recerca, buscant les vies d'inserir-se en
els fluxos de treball dels investigadors i oferint-los solucions per a millorar tant l'elaboració
com la visibilitat de la seva recerca.

•

Grup de Treball del Sistema compartit: assessora a la Comissió Tècnica en la tasca de
definir les necessitats per escollir un programari per al futur Sistema Compartit, així com
treballa en les feines d'integració per aconseguir tenir un sistema únic entre totes les
institucions.

•

Grup de Treball pel Discovery: treballa específicament en avaluar les diferents Eines de
Descoberta del mercat (Discoverys) i ajuda a crear la llista de requeriments de cara a
30

Curs 2017/2018

adquirir-ne un.
•

Comissió de treball per al Portal de la Recerca de Catalunya: defineix la creació del
Portal de la Recerca de Catalunya per tal de visualitzar i difondre des d'un lloc únic
l'activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya en quant a investigadors,
publicacions, tesis, grups i projectes de recerca.

•

Grup de Treball de Mendeley Insitucional: promou el coneixement, desenvolupament i
ús de programaris de gestors de referències bibliogràfiques a les institucions membres del
CSUC, així com donar suport als usuaris des de les biblioteques.

•

Grup de treball RFID: elabora el plec de condicions tècniques i administratives per
implantar la tecnologia RFID per a la gestió dels serveis a les biblioteques.

•

Grup de treball Biblioteca Digital de Ciències de la Salut: treballa contractació de
recursos electrònics destinats a la docència dels primers cursos de les titulacions de l'àmbit
de les ciències de la salut.

•

Grup de Treball de Repositoris: intercanvia informació i experiències, i coordina els
repositoris cooperatius.

3.2 Red de Bibliotecas Universitarias (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).
En aquest marc s'han desenvolupat diferents Plans Estratègics, actualment el III Plan Estratégico
de REBIUN 2020 pretén ser una eina útil que permeti a les universitats i a les biblioteques fer front
als nous temps. Aquest Pla Estratègic té per missió liderar, coordinar i donar directrius a les
biblioteques universitàries i científiques, potenciant la cooperació i la realització de projectes
conjunts per donar resposta als nous reptes que les universitats tenen plantejats en els àmbits de
l’aprenentatge, la docència, la recerca i la formació al llarg de la vida.
Les línies estratègiques que finalment es van consensuar són:
•

Línia 1: Millorar l'organització, la comunicació i el lideratge de REBIUN

•

Línia 2: Donar suport a la docència, l'aprenentatge, la recerca i la gestió

•

Línia 3: Potenciar el desenvolupament i l'ús de la biblioteca digital 2.0, d'internet i de les
xarxes socials

•

Línia 4: Construir i oferir un catàleg de serveis i productes col·laboratius de qualitat de
REBIUN

Actualment, la Unitat de Biblioteca i Documentació forma part de la línia 3 d'aquest pla estratègic
de REBIUN i participa també al grup de treball de repositoris. Aquesta línia, també organitza un
workshop anual al qual hi participa personal de BiD, aquest any s'ha celebrat el XVI Workshop de
REBIUN durant els dies 25, 26 i 27 d'octubre de 2017 a la Universidad de Salamanca.
Durant el curs 2017/2018 la unitat de BiD, en representació de la UdL, ha participat en diferents
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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, en el préstec interbibliotecari de les institucions membres,
en el grup de treball de repositoris, en el procés d'avaluació del Repositori Obert UdL i en
l'enquesta de preservació digital dels repositoris.
També durant aquest curs, el Vicerector de Campus, com a membre de l'executiva de REBIUN, i
la Directora de la Unitat de Biblioteca i Documentació, han assistit a la XXV Asamblea anual de la
Red de Bibliotecas Universitarias celebrada a la Universidad de La Rioja els dies 15, 16 i 17 de
novembre de 2017.
En aquesta Assemblea es van arribar a les següents conclusions:
1. Reafirmar la seva visió estratègica: ser un referent de la cooperació bibliotecària i un
interlocutor i agent actiu en la transformació digital de les seves institucions.
2. Treballar en la cerca de noves maneres de financiació amb l'objectiu d'aconseguir la
sostenibilitat del seu funcionament i projectes.
3. Apostar per la Ciència Oberta i la Via Verda, col·laborant activament amb CRUE, FECYT i
MINECO en la definició d'iniciatives i treballant per aconseguir un accés més democràtic,
just i equitatiu als documents, la ciències i les dades, evitant el doble pagament per
subscripció i per APC. Tots els acords de subscripció han de mostrar la reducció de cost
aplicada per la publicació d'articles en obert mitjançant APCs.
4. Crear un nou grup de treball en l'àmbit de la comunicació per difondre les seves activitats.
5. Impulsar la recopilació de dades i potenciar la difusió dels resultats mitjançant el sistema
d'estadístiques de la CRUE.
6. Donar suport a la proposta de la Universidad de la Rioja de desenvolupar accions
orientades a assegurar la sostenibilitat econòmica del projecte Dialnet per part de les
universitats que hi col·laboren.
7. Reforçar la planificació estratègica i la seva avaluació per tal d'emprendre els reptes de les
universitats, buscant majors nivells de transparència, participació i lliurament de comptes.

3.3 Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
La FECYT, organisme depenent del Ministeri d'Economia i Competitivitat, gestiona les llicències de
les dues principals bases de dades de referències bibliogràfiques i cites de publicacions
periòdiques Web of Science (Clarivate Analytics) i SCOPUS (Elsevier). Les institucions que
tenen accés a aquestes bases de dades són universitats (públiques i privades), organismes
públics d'investigació, centres tecnològics, parcs científics, serveis d'investigació agrària, serveis
d'investigació sanitària i administració pública d'I+D.
La gestió unificada de les llicències nacionals d'aquestes bases de dades per part de la FECYT
permet contribuir a una important eficiència en l'estalvi de costos i en la gestió centralitzada dels
recursos, així com la possibilitat de proporcionar l'accés a recursos científics a unitats
d'investigació més petites i homogeneïtzar les condicions i els continguts per tothom.
A més, durant aquest curs la FECYT ha realitzat formacions en línia sobre Web of Science i
SCOPUS adreçades a tota la comunitat universitària.
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4. Convenis i relacions externes d'àmbit local
Convenis
La Universitat de Lleida i la Unió Europea, a través de la Comissió Europea, han subscrit un
conveni d’associació mitjançant el qual es renova la continuïtat i el funcionament del Centre de
Documentació Europea, després d’haver superat satisfactòriament un procés d’avaluació.
S’anomena un nou director acadèmic del Centre de Documentació Europea, el Dr. Antoni Blanc
Altemir.
La Unitat de BiD ha treballat en la redacció del conveni amb Núria Sales i Folch, hereva de Joan
Sales (Club Editor), primer editor de les poesies de Màrius Torres. El material conté autògrafs
literaris de Màrius Torres i correspondència del poeta amb Joan Sales4.

Relacions externes d'àmbit local
Durant el curs 2017/2018 BiD ha continuat oferint formació a estudiants de diversos instituts de
secundària de Lleida dintre del programa ITINERA, en total han assistit a aquestes formacions 35
alumnes. Aquest programa pretén proporcionar a l’alumnat de batxillerat amb inquietuds i
necessitat d’adquirir nous coneixements, recursos i eines per a orientar i facilitar l’elaboració del
seu treball de recerca. L’Institut de Ciències de l'Educació- Centre de Formació Contínua (ICECFC) s’encarrega d’establir els mecanismes de relació entre el professorat del centre de
secundària i la Universitat de Lleida.

4

Notícia publicada a la pàgina web de la Universitat de Lleida inclosa a l'annex 1 d'aquesta memòria.
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5. Reunions en l'àmbit de la cooperació i les relacions externes
Aquest és el calendari-resum de les reunions en l'àmbit de la cooperació i les relacions externes
(CBUC, REBIUN i altres) en les que ha participat personal de BiD durant el curs 2017/2018:

Setembre 2017

Octubre 2017

Novembre 2017

• Grup de treball de Suport a la
• Comissió per al Portal de la
Recerca
Recerca de Catalunya
• Sessió d'acollida i presentació al • Comissió Funcional CSUC
Campus d'Igualada
• Interlocutors de Catalogació
• Grup de treball de Repositoris
• XVI Workshop de REBIUN
• Interlocutors RelectroPlus

• Task Force del Sistema
Compartit
• XXV Asamblea anual de
REBIUN
• Grup de treball de Suport a la
Recerca
• Comissió Funcional CSUC
• Grup de treball de Repositoris

Desembre 2017

Gener 2018

Febrer 2018

• Comissió Tècnica CSUC

• Grup de treball del Discovery
• Grup de treball de Repositoris
• Task Force del Sistema
Compartit

• Grup de treball de Suport a la
Recerca
• Grup de treball de Repositoris
de REBIUN
• Comissió Tècnica CSUC
• Grup de treball
d'implementadors del Sistema
Compartit
• Grup de treball de Mendeley
(virtual)
• Interlocutors RelectroPlus
• 5th Annual Meeting of the EU
Communications Networks in
the Pyrennes-Mediterranean
and Alps-Mediterranean Euroregions

Març 2018

Abril 2018

Maig 2018

• Grup de treball de Suport a la
Recerca
• Reunió de la Linea 3 REBIUN
(virtual)
• Jornada «Brainstorming de nous
projectes per a les biblioteques
del CSUC»
• Comissió Funcional BID
• Reunión anual de Xarxes
d’Informació Europea

• Jornada de estadísticas de
REBIUN
• Comissió de treball per al Portal
de la Recerca de Catalunya
• Grup de treball de Suport a la
Recerca
• Reunió REBIUN

• Task Force del Sistema
Compartit
• Comissió Funcional BID
• Fira Biblioteca Digital de
Catalunya
• Jornades Catalanes d'Informació
i Documentació
• Interlocutors RelectroPlus
• Interlocutors de Catalogació
• Grup de treball de Suport a la
Recerca
• Interlocutors de PICA

Juny 2018

Juliol 2018

• XVI Jornadas CRAI
• Sessió sobre adquisicions a
Sierra
• Jornada sobre la nova llei de
contractes i les implicacions per
a les biblioteques universitàries
• Comissió Tècnica del CSUC
• Jornada sobre Open Access

• Comissió Funcional del CSUC
• Task Force del Sistema
Compartit
• Sessió de catalogació al
Campus d'Igualada
• Grup de treball de Suport a la
Recerca
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Reunió del grup de treball del Portal de la Recerca de Catalunya del dia 17/10/2017
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1. Instal·lacions
Durant el curs 2017/2018 s'han produït accions per millorar les instal·lacions a les biblioteques de
la UdL.
Així, a la Biblioteca de Lletres es van canviar alguns vidres de la claraboia i a la Biblioteca de
Ciències de la Salut es va afegir una columna de prestatges de 5,4 metres lineals al magatzem.

I finalment a la Biblioteca de Cappont, s'han creat 4 nous espais de treball col·laboratiu i treball en
grup. Es troben a la segona i tercera planta de la biblioteca i són espais amb un doble ús ja que en
períodes d’exàmens es prioritzarà l’estudi en silenci i no es podran reservar. La resta del curs
funcionaran com a sales de treball col·laboratiu i treball en grup. Cada espai compta amb un
ordinador connectat a un pantalla de 55 polzades.
Evolució de les instal·lacions a les biblioteques de BiD:
Instal·lacions a les biblioteques de BiD
Any

m2

Places de lectura

Metres lineals
prestatgeria totals

Metres lineals
prestatgeria
ocupats

2009

7.948

1.250

13.654,36

12.361,98

2010

7.948

1.265

13.402,47

12.278,23

2011

7.948

1.370

13.402,57

12.569,91

2012

7.948

1.348

13.397,57

12.811,29

2013

7.948

1.359

13.810,82

13.252,50

2014

7.948

1.381

13.810,82

13.323,33

2015

7.948

1.393

13.810,82

13.358,87

2016

7.948

1.393

13.811,12

12.067,70

2017

7.948

1393

13.821,32

12.178,60
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En els darrers anys, s'han produït variacions en relació amb els metres lineals de prestatgeria
ocupats a les biblioteques. Aquestes variacions poden ser a l'alça, quan hi ha un volum important
de compra de documents o bé quan es produeix algun conveni de donació de fons. En canvi, la
disminució es produeix pels trasllats de fons al GEPA i pels processos d'esporga de documents.

Dades de les instal·lacions durant l'any 2017:
Instal·lacions
m2

Places de lectura

Sala

Dipòsits

Total

4.086,00

208,80

4.294,80

539

722,12

37,00

722,12

200

Biblioteca de l'ETSEA

1.034,64

41,64

1.076,28

314

Biblioteca de Lletres

1.468,68

87,70

1.556,38

273

Biblioteca de Cappont
Biblioteca de Ciències de la Salut

CDE

67

UTC

298,42

Total

7.311,44

375,14

7.948,00

1.393

Espais de treball
En grup

Individuals

Audiovisuals

Videocàmeres

Total

Biblioteca de Cappont

22

2

1

1

26

Biblioteca de Ciències de la
Salut

5

0

0

0

5

Biblioteca de l'ETSEA

3

0

0

0

3

Biblioteca de Lletres

5

0

0

0

5

Biblioteca de Pla de la Massa
- Igualada

2

0

0

0

2

Total

37

2

1

1

41

39

Curs 2017/2018

En el quadre següent es recullen les dades sobre els metres lineals de prestatgeries per
biblioteques, separant els metres lliures dels ocupats.
m lineals de prestatgeria
Sala
Ocupats
Biblioteca de Cappont

Dipòsits
Total

Ocupats

Tots els espais

Total

Ocupats

Total

3.823,33

4.538,04

1.786,24

1.954,50

5.609,57

6.492,54

698,70

854,60

333,20

349,60

1.031,90

1.204,20

Biblioteca de l'ETSEA

1.220,00

1.227,00

553,63

559,63

1.773,63

1.786,63

Biblioteca de Lletres

2.128,00

2.604,55

1.360,00

1.429,70

3.488,00

4.034,25

CDE

203,80

232,00

71,70

71,70

275,50

303,70

Total

8.074

9.456,19

4.104,77

4.365,13

Biblioteca de Ciències de la Salut
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2. Equipaments
Les biblioteques de BiD disposen cada vegada més de tota mena d'equipament per donar suport
als seus usuaris.
Aquest curs destaca l'adquisició de 4 videocàmeres, 2 a la Biblioteca de Cappont i 2 a la
Biblioteca de Lletres, amb els seus corresponents trípodes, cables, bateries i targetes de memòria.
També s'han adquirit 8 ordinadors portàtils nous i 3 noves tablets.

Durant aquest curs s'han instal·lat nous comptadors electrònics de les portes d'entrada de la
Biblioteca de Cappont i de la Biblioteca de Lletres que permeten veure les estadístiques d’ús de la
biblioteca en temps real i la mitjana diària de persones que han fet ús de la biblioteca.
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Resum de l'equipament a les biblioteques de BiD:
Equipaments
PC

A disposició
dels usuaris

Gestió
interna

Total

158

38

196

9

6

15

DVD (en PC)

125

38

163

DVD (aparell)

3

0

3

18

0

18

Vídeos

3

0

3

Projectors

4

0

4

Lectors/reproductors audio

2

0

2

Vídeo disc

1

0

1

Escàners

8

4

12

Escàners de llàpis

0

3

3

Lectors de microformes

1

0

1

PC-KAR

2

0

2

Telelupes

4

0

4

Lectors codis de barres

0

18

18

10

0

10

Pissarra interactiva

1

0

1

Autopréstec

5

0

5

Bústies d'autodevolució

5

0

5

Portàtils

44

0

44

Tablets PC

31

0

31

6

0

6

Memòries USB

31

0

31

Videocàmeres

4

0

4

475

107

582

Impressores

Pantalles de TV

Quioscos

Lectors de llibres electrònics

Total
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1. Selecció i adquisició del fons bibliogràfic
El fons documental de la UdL està format per monografies, publicacions periòdiques i recursos
electrònics. Tant les gestions de compra com la difusió de qualsevol tipus de recurs d'informació
es porta a terme des de l'Àrea de Col·lecció i Difusió. Mentre que el processament tècnic dels
mateixos es realitza des de l'Àrea de Recursos Documentals.
Actualment el fons bibliogràfic de BiD es troba distribuït de la següent manera:
Exemplars a la biblioteca

GEPA

Magatzem
Cappont

Biblioteca de Cappont

127.616

3.978

23.706

Biblioteca de Ciències de la Salut

20.868

1.387

2.889

Biblioteca de l'ETSEA

48.295

2.930

8.911

Biblioteca de Lletres

124.207

7.985

0

5.962

2.650

983

Biblioteca

CDE

1.1 Monografies
En relació amb els documents provinents de compra, des de l'Àrea de Col·lecció i Difusió s'ha fet
la compra centralitzada de llibres 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 Sierra.
Durant l'any 2017 s'ha gestionat la compra de 2.795 exemplars, dels quals 1.712 s'han rebut en
format paper i 1.083 s'han adquirit en format electrònic. En relació amb la compra del fons
documental es continua amb la mateixa política, s'adquireix per cobrir tant la bibliografia
recomanada per a la docència com la bibliografia per a la recerca.

Adquisició de monografies
6000

Nombre de monografies

5000
4000

Monografies en paper
Monografies electròniques
Paper + electrònic

3000
2000
1000
0
2014

2015

2016
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Exemplars en paper rebuts per
compra. Any 2017

Biblioteca
Biblioteca de Cappont

542

Biblioteca de Ciències de la Salut

249

Biblioteca de l'ETSEA

295

Biblioteca de Lletres

528

CDE

98

1.2 Publicacions periòdiques i bases de dades
Pel que fa a les publicacions periòdiques, la col·lecció s'adquireix mitjançant dues vies. Per una
banda a través del CSUC, les anomenades publicacions consorciades, i per altra banda a través
del propi BiD, les anomenades publicacions no consorciades.
En relació amb les publicacions periòdiques vives de compra, que inclou revistes en paper,
electròniques i bases de dades, disposem d'un total de 14.349 publicacions. Aquesta xifra suposa
un increment del 8,2% respecte l'any 2016. Pel que fa a la seva gestió, l'any 2016 l'Àrea
d'Adquisicions ha portat a terme la renovació de les revistes nacionals a l'empresa Librería Pons,
les revistes estrangeres a Ebsco i la majoria de les bases de dades s'han subscrit directament
amb els editors.

Publicacions periòdiques (compra suport paper i electrònic)

Nombre de publicacions

15000
14500
14000
13500
13000
12500
12000
11500
11000
2013

2014

2015

46

2016

2017

Curs 2017/2018

Publicacions periòdiques no
consorciades. Any 2017

Biblioteca

Paper

Electròniques

Biblioteca de Cappont

190

673

Biblioteca de Ciències de la Salut

16

136

Biblioteca de l'ETSEA

93

218

Biblioteca de Lletres

330

202

CDE

5

45

Col·lecció compartida

0

712

1.3 Altres
Altres tasques que s'han portat a terme durant aquest curs 2017/2018 relacionades amb la
selecció i adquisició del fons bibliogràfic:
•

Gestió de l'accés als recursos electrònics subscrits: aquesta tasca engloba també el
control i coordinació de tots els recursos al Discovery d'acord amb les Pautes del circuit de
la gestió dels recursos-e.

•

Difusió de tots els llibres electrònics adquirits: s'ha realitzat la difusió a través dels canals
de comunicació habituals (llistes de correus electrònics, campus virtual, campus virtual de
Doctorat i xarxes socials (Facebook i Instagram). A banda, les biblioteques també han
difós els seus recursos a través de fullets informatius i del campus virtual.

•

Revisió i gestió de la compra en suport paper i/o electrònic de la bibliografia recomanada
del doble grau de Nutrició i Fisioteràpia de tercer i quart curs del grau d'Infermeria.

•

Gestió dels cupons i/o descomptes que alguns proveïdors ofereixen a les seves llicències
per publicar en accés obert a les revistes de la Royal Society of Chemistry i Emerald.

•

Redacció de l'informe final d'avaluació de la col·lecció de publicacions periòdiques en
format paper i electrònic no consorciades.
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2. Donatius de fons bibliogràfics
L'Àrea de Recursos Documentals ha col·laborat en l'organització de les principals donacions de
fons documental que han arribat a les biblioteques durant el curs 2017/2018. En relació amb els
documents provinents de donatiu o d'intercanvi, durant l'any 2017 s'han rebut un total de 3.610
monografies. També s'han rebut 262 publicacions periòdiques vives en format paper per la via del
donatiu o l'intercanvi.

Monografies (donatiu i intercanvi)
6500

Nombre de documents

6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
2013

2014

2015

2016

2017

Totes les biblioteques reben donatius ja que molts organismes oficials, universitats i altres
institucions fan donació del que editen. També es reben donatius de professors, que poden ser de
les obres de les quals són autors o d’altres documents de les seves biblioteques particulars,
professionals o personals.

Així mateix, també es signen convenis de donació de fons especials, dels quals podem destacar
les accions següents:
Biblioteca de Cappont
Durant el mes de juny de 2015 i mitjançant un conveni entre Josep Vallverdú i la Universitat de
Lleida, es va rebre en donació el Fons Josep Vallverdú, més de 2.500 volums, documentació
personal i altres objectes com mencions i premis rebuts.
Actualment ja s’han realitzat les accions següents:
•

Inventari de la documentació personal i inventari exhaustiu de l'apartat de conferències i
parlaments

•

Catalogació de la seva obra com a autor i traductor i inici de la catalogació de la seva
biblioteca personal

•

Neteja, restauració, digitalització i introducció al repositori de fons especials de llibretes
escolars, textos manuscrits i mecanoscrits

•

Digitalització de 34 conferències i parlaments i introducció al repositori general de fons
especials
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Biblioteca de Ciències de la Salut
Biblioteca i Documentació de la UdL rep en donació al juny de 2016 el fons documental del Dr.
Roc Pifarré i Florejachs, format per monografies, separates de publicacions periòdiques,
diapositives i altres documents i objectes relacionats amb la seva vida i la seva obra. Durant el
mes de gener del 2017 es fa el trasllat de la resta de la documentació que faltava, sobretot llibres
pertanyents a la seva biblioteca personal.
Durant aquest curs s’ha realitzat l’inventari de la documentació personal i professional, així com la
catalogació de la seva biblioteca personal. A més, s’ha inclòs la seva fitxa al Portal de Fons
especials (http://fonsespecials.sbd.udl.cat/roc-pifarre/).
La Biblioteca de Ciències de la Salut, dipositària del fons, va rebre la visita de la família del Dr.
Roc Pifarré. Tant la Sra. Teresa Ribalta, vídua del Dr. Roc Pifarré, com la resta de la seva família,
van estar molt il·lusionats en poder veure com una part del llegat del reconegut cardiòleg ha pogut
tornar a Lleida després de fer tota la seva carrera mèdica als Estats Units.

La Biblioteca de Ciències de la Salut també ha treballat en la selecció, catalogació i conservació
de documentació provinent d'altres donacions rebudes com són: Dr. Julian Mateo Gómez, Dr.
Manel Biosca Florensa i Fons Parrot.
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Biblioteca de l'ETSEA
Durant el mes de juny de 2015, La Biblioteca de l'ETSEA rep el donatiu del botànic Oriol de Bolòs
Capdevila (Olot, 1924 – Barcelona, 2007) especialista en florística i geobotànica dels Països
Catalans, i també de les regions mediterrània i macaronèsica.
El donatiu està format per monografies i revistes, així com una important col·lecció de separates i
mapes de localització d’espais vegetals.
Actualment s’està treballant en la classificació i catalogació d’aquest fons.
En relació amb el fons Ramon Xammar, rebut en donació durant l’any 2013 i format per 5.278
diapositives de temàtica agrícola corresponents a la dècada de 1970, s’està portant a terme la
revisió i/o ampliació de les metadades del contingut.
Biblioteca de Lletres
Donació mitjançant conveni de Núria Sales i Folch, hereva de Joan Sales (Club Editor), primer
editor de les poesies de Màrius Torres, a la Universitat de Lleida el 26 d'octubre de 2017. Aquesta
donació inclou autògrafs literaris de Màrius Torres i la correspondència d’aquest poeta enviada a
Joan Sales.
També s'ha rebut en donació nou fons de l'escriptor Joan Baptista Xuriguera (manuscrits,
mecanoscrits i correspondència). S'està treballant en la realització d'un inventari del fons.
Durant aquest curs es continua treballant en la catalogació de la col·lecció de cartells polítics del
franquisme, transició i democràcia procedents de la Universitat Autònoma de Barcelona, i en la
selecció i catalogació del fons Anscari Mundó.
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3. Biblioteca Digital
La Biblioteca Digital de la UdL està formada per llibres, revistes, bases de dades i qualsevol altre
recurs d'informació en format digital.
Durant aquest curs, s'ha elaborat, mitjançant el programa LibGuides, un nou AZ dels recursos que
conformen la Biblioteca Digital de la UdL i així millorar l'accés a aquests recursos
(http://biblioguies.udl.cat/az.php).

3.1 Biblioteca Digital de la UdL
En relació amb les revistes electròniques, el nombre de revistes de compra accessibles a finals de
l’any 2017 és de 13.859. Aquesta quantitat de revistes inclou les col·leccions contractades a través
del CSUC així com les revistes subscrites directament per la UdL i suposa un increment del 9,7%.
Pel que fa als llibres electrònics, el nombre de llibres accessibles a finals de l'any 2017 és de
18.843. Igual com passa amb les revistes electròniques, aquesta xifra inclou els llibres contractats
a través del CSUC així com els llibres comprats directament per la UdL i suposa un increment del
4,7%.
Al llarg d'aquest curs s'ha ampliat la col·lecció de llibres electrònics amb la compra de llibres a
plataformes com: Springer, Dawsonera, Thomson Reuters, ebook collection, Ingebook, e-libro,
Cambridge University Press, Wiley i Digitalia.
Llibres, diccionaris i enciclopèdies electròniques (compra)
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Nombre de documents
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Durant el curs 2017/2018 s'han donat d'alta les següents subscripcions de revistes i/o recursos
electrònics:
•

Subscripció al llibre-e d'Elsevier España: Farreras Rozman. Medicina interna (18a ed.).

•

Renovació dels llibtres-e de les plataformes de CABI ebooks. Acta Horticulturae, Colección
Salud de e-libro, Lectures Notes, Elsevier España, Documentavet i Guiavet, etc.

•

Subscripció a nous llibres electrònics de bibliografia bàsica de la plataforma Ingebook.

•

Subscripció a la base de dades Corpus.byu.edu.
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Aquests són els recursos electrònics subscrits (revistes electròniques, bases de dades i llibres
electrònics) de manera individual per cada una de les biblioteques de la UdL:
Recurs

Matèria

Biblioteca

ACM Digital Library

Informàtica

Cappont

Acta Horticulturae

Fructicultura i fruita tropical

ETSEA

AENORmas

Normes tècniques i normes UNE

Cappont
ETSEA

Annual review

Multidisciplinar

Cappont
Ciències de la Salut
ETSEA
Lletres

Artprice.com

Art

Lletres

CAB Abstracts

Veterinària, animals

ETSEA

CAB ebooks

Agricultura, veterinària

ETSEA

Multidisciplinar

Cappont
Ciències de la Salut
ETSEA
Lletres

Cambridge University Press

Multidisciplinar

Cappont
Ciències de la Salut
ETSEA
Lletres

Cell

Citologia i virologia

Ciències de la Salut
ETSEA

Cinahl Plus

Infermeria i medicina

Ciències de la Salut

Corpus.byu.edu

Lingüística

Lletres

CSIC

Ciència i humanitats, ciències socials,
tecnologia, medicina

Cappont
Ciències de la Salut
ETSEA
Lletres

Cuiden Plus - Cantarida

Infermeria

Ciències de la Salut

Documentavet (Gui@vet)

Veterinària

ETSEA

Doyma

Medicina

Ciències de la Salut

Duns... principales empresas españolas

Empreses

Cappont

Educ@lex

Educació

Cappont

Elsevier eLibrary

Medicina

Ciències de la Salut

Graó

Educació

Cappont

Multidisciplinar

Cappont
Ciències de la Salut
ETSEA
Lletres

ISI Web of Knowledge

Multidisciplinar

Cappont
Ciències de la Salut
ETSEA
Lletres

MLA International Bibliography

Llenguatge i llengües, literatura, folklore i Lletres

CAIRN

InfoTrac Custom Journals
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Recurs

Matèria

Biblioteca

lingüística
Nature Reviews

Càncer i investigació

Ciències de la Salut

Oxford Music Online

Música

Lletres

Project MUSE

Ciències socials, humanitats i
matemàtica

Cappont

Proquest Ebook Central Ciencias Salud

Medicina i infermeria

Ciències de la Salut

Psicodoc

Psicologia

Cappont

SABI

Anàlisi financera

Cappont
ETSEA

Science

Ciència

Cappont
Ciències de la Salut
ETSEA

SciFinder

Química

Cappont
ETSEA

Scopus

Multidisciplinar

Cappont
Ciències de la Salut
ETSEA
Lletres

Tirant on line

Dret i jurisprudència

Cappont

TV Anuncios

Publicitat a la televisió

Cappont
Lletres
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3.2 Biblioteca Digital de Catalunya
La Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) es va posar en funcionament el 1999 i està formada pels
fons provinents dels recursos electrònics contractats de manera conjunta per totes les institucions
del CBUC i també pels fons provinents dels repositoris cooperatius de documents digitals.
Durant els primers 10 anys, la BDC ha experimentat un creixement important en les contractacions
dels productes electrònics, però a partir de l'any 2009 ha començat a notar els efectes de la crisi
econòmica internacional iniciant 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.
Fruit d'aquest període de contenció s'han portat a terme diferents accions. Durant l'any 2010 no es
va renovar la base de dades Business Source Elite i a finals del 2011 no es va poder fer front a la
renovació dels recursos ABI Inform, Safari, VLEX i les revistes electròniques de Taylor & Francis.
Durant l'any 2012 es va treballar per mantenir la totalitat dels continguts consorciats i es va
permetre que algunes institucions del CBUC sortissin dels acords col·lectius. El resultat va ser la
cancel·lació de la subscripció a la base de dades Zentralblatt Math i al manual electrònic de
medicina Harrison's Online, però no va ser necessari fer cancel·lacions col·lectives de paquets de
revistes electròniques. També es va cancel·lar la base de dades Oxford Reference Online (ORO) i
el gestor bibliogràfic Refworks, donat que es va reemplaçar pel nou gestor bibiogràfic Mendeley
Premium. Per altra banda, es va potenciar la compra de llibres electrònics.
Al 2015 es va poder renovar la totalitat del contingut de la BDC sense increment de costos gràcies
a les negociacions amb els proveïdors i a un ajut extraordinari de la Secretaria d'Universitats i
Recerca. També destaca l'aprovació de la nova fórmula de distribució de costos per a la BDC
descentralitzada.
L'any 2017 es va treballar amb el nou model de finançament de la BDC bàsica, la qual la
conformen cinc productes: Elsevier, Springer, Nature, OUP i Wiley. La resta de productes estan
subjectes a renovacions anuals: ACS, AIP, ASM, Emerald, Informa HealthCare, Lecture Notes,
RSC i Sage.
L'Àrea de Col·lecció i Difusió forma part del grup de treball RelectroPlus del CBUC, l'objectiu del
qual és estudiar i avaluar els recursos electrònics que conformen la Biblioteca Digital de
Catalunya, per tal de prioritzar els recursos d'acord amb el nivell d'ús i amb major impacte en la
recerca. Durant el curs 2017/2018 el grup ha realitzat les tasques següents:
•
•
•
•
•

Anàlisi dels usos estadístics de la BDC
Estudi i votació dels recursos AxA que configuren la BDC
Selecció final entre totes les universitats catalanes dels 164 llibres electrònics d'Elsevier en
funció de l'ús durant el període de prova.
Acords de compra consorciada per a productes d'interès proposats i estudiats pel grup de
treball de Biblioteca Digital Docent de Ciències de la Salut.
Revisió a nivell consorciat de la col·lecció de títols de revistes del paquet Oxford University
Press (OUP) per tal d'incloure nous títols de revistes a l'acord consorciat.

Al maig va tenir lloc la primera edició de la Fira BDC, una jornada de dos dies organitzada pel
CSUC on els proveïdors escollits entre les universitats catalanes van presentar els seus productes
amb la finalitat de generar nous acords consorciats a preus avantatajosos.
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Aquesta és la relació de recursos electrònics subscrits (revistes electròniques, llibres electrònics,
bases de dades i programaris) que conformen la totalitat de la BDC:
Recurs

Matèria

AMC (Association for Computing Machinery)

Informàtica

ACS

Ciències pures i de la natura

AIP

Física, matemàtiques i química

APS

Ciències pures i de la natura

Aranzadi-Westlaw

Ciències jurídiques i econòmiques

ASM

Ciències pures i de la natura

Biblioteca Cochrane Plus

Ciències de la salut

eBook Collection EBSCOhost

Ciències socials i humanes

Ebooks UPC

Enginyeries

Ebrary/E-libro

General i de referència

Econlit

Ciències jurídiques i econòmiques

Edu-Library

General i de referència

Emerald

Ciències jurídiques i econòmiques

Eric

Ciències socials i humanes

Factiva

General i de referència

Fonoteca UJI

Ciències socials i humanes

Food Science and Technology Abstracts

Ciències de la salut

Gale Virtual Reference Library

Ciència, tecnologia i medicina

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

Mendeley

Gestor de referències bibliogràfiques

MyiLibrary

General i de referència

Nature

Ciències pures i de la natura

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

RSC

Ciències pures i de la natura

Sage

Ciències socials i humanes

ScienceDirect

Multidisciplinar

ScienceDirect e-Books

Ciència, tecnologia i medicina

SpringerLink e-books

Ciències de la salut

SpringerLink

Multidisciplinar

Taylor & Francis

Multidisciplinar

Wiley Ebooks

Multidisciplinar

Wiley Online Library/Blackwell

Multidisciplinar
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3.3 Consultes als recursos electrònics
L'Àrea de Col·lecció i Difusió també porta a terme l'anàlisi dels usos estadístics dels recursos
subscrits, tant dels consorciats com dels subscrits directament per BiD. Per als recursos
consorciats la CBUC encarrega l'elaboració d'un informe estadístic al Sr. Ángel Borrego. El
document mostra les dades d'ús de les revistes, bases de dades i llibres electrònics des de l'inici
de la subscripció fins a l'actualitat. En la presentació de les dades d'ús de cada producte es mostra
l'evolució anual del consum per a cada institució, entre elles la UdL.
A banda d'aquest estudi, BiD també recull i estudia els usos dels diferents tipus de recursos
electrònics disponibles. D'aquesta manera s'obtenen els següents resultats:
Evolució de les consultes als recursos electrònics de pagament, tant dels consorciats com dels
subscrits directament per BiD:

Consultes als recursos electrònics de pagament
600.000

Nombre de consultes

550.000
500.000
450.000
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300.000
250.000
2013

2014
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4. Repositoris: UdL i CBUC
Els repositoris digitals de la Universitat de Lleida ofereixen accés a la producció científica,
acadèmica i institucional de la Universitat. Un dels principals objectius és afavorir-ne l'accessibilitat
i la visibilitat.
Des del maig de 2012 la UdL disposa d'una Política institucional d'accés obert, en què recomana
al personal docent i investigador, entre altres, que dipositi una còpia de les seves publicacions en
el repositori institucional i, de manera complementària, que publiqui, quan sigui possible, en
revistes d'accés obert.
BiD coordina els diferents repositoris de la UdL:

•

Repositori Obert de la UdL: recull publicacions en format digital i en accés obert
derivades de l'activitat acadèmica i investigadora, les publicacions institucionals i altres
materials de la UdL.

•

UdL OpenCourseWare: recull materials docents de la UdL en accés obert, per fomentar la
importància de l'accés lliure i obert del coneixement.

•

Repositoris de fons especials: materials procedent de llegats i donatius:

◦ Biblioteca Virtual Màrius Torres: col·lecció de materials digitalitzats del llegat Màrius
Torres.

◦ Fons Sol-Torres: materials especialitzats en obres d'àmbit local lleidatà.
◦ Fons Samuel Gili i Gaya: materials que formen el llegat del filòleg i acadèmic lleidatà
Samuel Gili i Gaya.

◦ Fons COPE: inventari de la col·lecció de vinils procedents d'aquesta donació.
◦ Portal de Fons Especials: aquest portal inclou la documentació més rellevant dels
llegats i donatius rebuts a BiD.

◦ Repositori general de fons especials:

agrupa les diferents col·leccions de fons

especials.

BiD també participa en altres repositoris digitals cooperatius coordinats pel Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC):

•

Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya

•

RECERCAT: Dipòsit de la Recerca de Catalunya

•

TDX: Tesis Doctorals en Xarxa

•

RACO: Revistes Catalanes amb Accés Obert

•

MDX: Materials Docents en Xarxa

•

MDC: Memòria Digital de Catalunya

•

Europeana: biblioteca digital europea d'accés obert

El Repositori Obert de la UdL compleix tots els estàndards internacionals de metadades i protocols
d'interoperabilitat per tal que pugui ser recol·lectat per altres repositoris o cercadors, és per això
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que els documents dipositats als repositoris de la UdL també es troben a:

•

Recolecta: portal que conté els treballs d'investigació disponibles als repositoris científics
nacionals. És una iniciativa conjunta de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN ) i la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

•

Hispana: portal que reuneix les col·leccions digitals d'arxius, biblioteques i museus
conformes a la iniciativa d'Arxius Oberts que promou la Unió Europea.

•

BASE (Bielefeld Academic Search Engine): cercador especialitzat en recursos acadèmics
d'accés obert. Està gestionat per la Biblioteca de la Universitat de Bielefeld.

•

OpenAIRE: gestor de repositoris europeus que fomenta que els investigadors publiquin en
accés obert a través dels repositoris institucionals.

•

DRIVER (Digital Repository Infraestructure Vision for European Research): projecte
europeu amb l'objectiu de crear una infraestructura de repositoris digitals per a la recerca a
Europa.

•

Google Acadèmic : cercador especialitzat en articles de revistes científiques.
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4.1 Repositori Obert UdL
(http://www.repositori.udl.cat)
El Repositori Obert UdL és el repositori institucional i 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.
El Repositori Obert UdL segueix els estàndards espanyols i europeus i és compatible amb
OpenAIRE 3.0+.

Durant aquest curs s'ha portat a terme un procés d'avaluació del Repositori per part de REBIUN,
complint 24 dels 25 criteris establerts. Aquest estàndard de qualitat garanteix la interoperabilitat de
tots els recursos d'accés obert i assegura un accés de qualitat als continguts del Repositori,
afavorint la visibilitat de la recerca i la presència del Repositori en directoris i recol·lectors
internacionals.
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També s'ha elaborat el document Protocol d'actuació per a la incorporació de la producció
científica de la Universitat de Lleida al Repositori Obert UdL, aprovat per la Comissió General
de Biblioteca i Documentació de 7 de juny de 2018, que recull les diferents normatives en relació
amb el Repositori i els processos que segueixen els documents i les dades de recerca per tal de
poder ser inclosos al Repositori.
Altres accions que s'han portat a terme són:
•

Accés al Repositori sempre per https per tal de millorar la seguretat

•

Inclusió de la llicència de domini públic a les metadades del Repositori

•

Botó nou en la vista de l’element que permet col·lapsar i estirar el camp de resum i la llista
d’autors

•

Reproductor de vídeos incrustat al registre que permet incloure i visualitzar vídeos al
Repositori

•

Millores en l'apartat de Notícies de la pàgina d'inici

•

Introducció de 1.165 documents nous i s'han efectuat 2.984.208 descàrregues.

•

Validacions periòdiques del Repositori a Recolecta i OpenAire

•

Seguiment de la producció científica de la UdL derivada de projectes europeus i nacionals
per tal d'incorporar-la al Repositori.

•

Creació de noves subcomunitats i col·leccions.

Pel que fa al creixement i a l'ús que es fa del Repositori Obert UdL, aquestes són les dades
d'aquest curs:
Comunitat

Documents

Visites

Cerques

Dades primàries de
recerca

17

6.420

1.644

Docència

29

14.648

11.788

9.976

13.017

7.678

253

14.317

5.222

Recerca

6.551

29.878

10.751

Revistes UdL

2.469

13.276

4.822

Treballs de l'estudiantat

1.261

35.842

12.612

Fons especials
Institucional

61

Curs 2017/2018

4.2 OpenCourseWare i Materials Docents en Xarxa: MDX
(http://ocw.udl.cat/) (http://www.mdx.cat)
UdL OpenCourseWare (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.
Tots els materials publicats dins de UdL OCW tenen una llicència Creative Commons
Reconeixement-No comercial-Compartir Igual.

Els materials introduïts a OCW són accessibles també des de MDX (Materials Docents en
Xarxa), dipòsit cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de l'activitat docent
que es porta a terme a les universitats membres del CBUC. 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. Actualment MDX
conté 6.182 materials i recursos digitals resultants de l’activitat docent de les 10 universitats que hi
participen.
MDX també recol·lecta dades dels materials dipositats al Repositori Obert UdL.
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4.3 Repositoris de fons especials, Portal de fons especials i nou repositori general
Pel que fa als diferents repositoris de fons especials, cal destacar la incorporació del nou repositori
general de Fons especials que s'estrena amb la col·lecció del Fons Humbert Torres i posant
accessible un manuscrit inèdit sobre la metapsíquica:
https://fonsespecials.udl.cat/handle/10459.2/1601
Per tant, actualment BiD disposa dels següents repositoris de fons especials:
• Repositori general de fons especials (https://fonsespecials.udl.cat/)
• Biblioteca Virtual Màrius Torres (http://marius.udl.cat/)
• Fons Sol-Torres (http://soltorres.udl.cat/)
• Fons Samuel Gili i Gaya (http://giligaya.udl.cat/)

En relació amb el Portal de fons especials (http://fonsespecials.sbd.udl.cat/), que recull una
selecció dels fons i documentació rellevant dels llegats i donacions rebuts a BiD, durant aquest
curs cal destacar:
•
•

•

Incorporació de nous materials digitalitzats: provinents del fons Josep Vallverdú, del fons
Samuel Gili i Gaya i del fons Humbert Torres.
Obertura del servidor de preservació: servidor allotjat al núvol que recull els fitxers
procedents de les digitalitzacions que fins ara es conservaven en removibles o memòries
externes.
Digitalització del fons Manuel de Pedrolo: BiD participa en el projecte liderat per la Càtedra
Màrius Torres de la Universitat de Lleida que ha digitalitzat unes 20.000 pàgines de
mecanoscrits i 35.000 pàgines dels impresos literaris de Manuel de Pedrolo. Actualment, ja
estan dipositats al servidor de preservació.

Finalment, pel que fa al repositori per al fons especial musical de la COPE s'ha continuat amb la
introducció de documentació, actualment inclou gairebé 31.115 registres.
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4.4 Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya
(https://portalrecerca.csuc.cat/)
El Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC) té per finalitat visualitzar i difondre
des d'un lloc únic l'activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya en quant a
investigadors, publicacions, tesis, grups i projectes de recerca per a la comunitat científica
internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general, facilitant així l'accés
obert a la producció científica. A llarg termini, l'objectiu també és simplificar els processos de
gestió i recolzar els d'avaluació.

Entre les principals actuacions realitzades durant aquest curs, destaca una nova funcionalitat que
millorar el sistema d'enviament del CV abreujat en l'avaluació dels sexennis de l'Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Aquest nou sistema permet carregar als
formularis d’avaluació les dades acadèmiques dels sol·licitants disponibles al Portal de la Recerca
de Catalunya, mitjançant el codi ORCID dels investigadors. D'aquesta manera, no cal introduir-les
de manera manual.
També s’ha establert l’indicador de publicacions en accés obert i tancat entre el període 2010-16 i
s'ha implementat l'eina Unpaywall al PRC que permet cercar versions en accés obert de les
publicacions incloses al PRC.
Per part de la UdL, durant aquest curs s'han continuat realitzant càrregues bimensuals de dades.
Actualment, la UdL ha inclòs dades de 31 departaments i instituts, 790 investigadors, 63 grups de
recerca, 1.414 projectes de recerca, 25.214 publicacions i 1.227 tesis doctorals mitjançant un total
de 5 càrregues de dades durant aquest curs.
Des de BiD s'han realitzat activitats formatives i d'assessorament al PDI de la UdL en la creació de
l'ORCID i altres perfils relacionats, ja que l'ORCID és requisit indispensable per formar part del
PRC. Actualment hi ha 843 números ORCID informats al GREC.

Actualment, el GREC (aplicació per a la gestió de la recerca) i el Repositori Obert de la UdL són
interoperables, d'aquesta manera, la producció científica de la UdL es recupera i visualitza en les
millors condicions possibles a través del PRC. Amb aquest objectiu, les principals tasques que es
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porten a terme són:
•

Introducció de dades al Repositori Obert de la UdL a través del GREC. La interoperabilitat i
vinculació entre els dos sistemes permet que l'investigador entri l'article una sola vegada,
de manera que un cop introduït al gestor de la recerca es dipositi al Repositori, prèvia
revisió de la biblioteca.

•

Actualització i vinculació de l'identificador ORCID dels investigadors entre el GREC i el
repositori.

•

Generació del fitxer de documents amb IdGREC del Repositori Obert UdL

•

Tasques conjuntes de millora de la qualitat de les dades:
•

Adaptacions en l'apartat TPAREX del GREC

•

Revisió i correcció de les handles de les tesis doctorals

•

Revisió i correcció dels DOIs dels articles

Durant el curs 2017/2018 s'han portat a terme altres accions en relació amb el Portal de la
Recerca de Catalunya, la interoperabilitat GREC-DSPACE i l'identificador ORCID:
•

Sessions d’informació i assessorament al PDI sobre els perfils d'investigadors: ORCID,
Scopus Author ID, ResearcherID i Google Scholar

•

Sessions a investigadors i grups de recerca consolidats sobre el Portal de la Recerca de
les Universitats de Catalunya, Repositori Obert UdL i la seva vinculació amb el GREC,
publicació en accés obert i dades de recerca

•

Coordinació amb altres unitats:
◦ Reunions periòdiques de suport a la recerca amb:
▪ Àrea de Recerca i Transferència
▪ Oficina de Suport a l'R+D+I
▪ Oficina GREC
▪ ASIC
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4.5 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. Tots ells són d’accés lliure i estan subjectes a una llicència
Creative Commons. A finals de 2017, RECERCAT disposava de 799 col·leccions de les 25
institucions participants amb 128.449 documents de recerca (articles, treballs/projectes de fi de
carrera, ponències de congressos, etc.)
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En la següent taula 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 a finals del curs 2017/2018. En
total la UdL acumula 6.853 documents incorporats a RECERCAT:

Subcomunitat

Total

Documents de recerca

5.615

Escola Politècnica Superior

493

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

275

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

161

Facultat de Lletres

127

Facultat de Medicina

83

Facultat de Dret i Economia i Turisme

56

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

39

TOTAL

6.853

Evolució de la col·lecció de recerca de la UdL a RECERCAT:

Documents de recerca de la UdL a RECERCAT
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4.6 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, a finals de 2017, de
487 revistes de 91 institucions editorials participants. En total, són consultables 204.385 articles de
revistes.

RACO incorpora una nova funcionalitat que identifica les revistes incloses al Journal Citation
Reports (JCR) i les revistes amb el segell de qualitat de la FECYT. Des de l'octubre de 2017
RACO és consultable a OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe),
d’aquesta manera s’amplia la difusió i visibilitat dels articles oferint-se des de plataformes d’àmbit
internacional com aquesta.
Durant el curs 2017/2018 s'ha continuat actualitzant els continguts de les revistes que la UdL
introdueix a RACO:
Universitat de Lleida

Any
d'incorporació

Números
incorporats

Articles
incorporats

Revista de geografia

2006

36

365

Scriptura

2008

19

285

Sintagma

2008

29

224

Imago Temporis. Medium Aevum

2011

11

195

L'Ull crític

2011

13

302

Movimiento humano

2011

7

43

Revista d'arqueologia de Ponent

2012

25

540

Her&mus. Heritage & Museography

2016

18

312

158

2.266

TOTAL
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Evolució del nombre d'articles incorporats per la UdL a RACO:

Articles introduïts per la UdL a RACO
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4.7 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. A finals de 2017 TDX disposa de
28.528 tesis dipositades de les 18 universitats participants.

Mitjançant la col·laboració amb l'Escola de Doctorat de la UdL, durant l'any 2017 s'han introduït a
TDX 121 tesis doctorals, arribant d'aquesta manera a un total de 904 tesis introduïdes.
Evolució del nombre de tesis doctorals de la UdL incorporades a TDX:

Tesis de la UdL a TDX

Nombre acumulat de tesis
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4.8 Repositori d'imatges de cobertes del CBUC
(https://cobertes.cbuc.cat)
El CBUC va crear un repositori per tal que es poguessin introduir imatges de les cobertes dels
documents que cataloguen les biblioteques membres del CBUC. D'aquesta manera es poden
visualitzar al CCUC i a altres catàlegs, entre ells el de la UdL. Les biblioteques de la UdL
s'encarreguen també d'escanejar i introduir-hi cobertes. Aquestes són les dades de la UdL
d'aquest curs:
Número de cobertes introduïdes
durant el curs 2017/2018
Setembre

709

Octubre

107

Novembre

160

Desembre

147

Gener

244

Febrer

248

Març

247

Abril

78

Maig

238

Juny

280

Juliol

233

Agost

116

Total

2.807
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4.9 Dialnet
(http://dialnet.unirioja.es/)
Base de dades de sumaris creada per la Universidad de la Rioja que buida revistes en llengua
castellana de diferents àrees del coneixement: ciències de la salut, ciències experimentals,
agricultura, empresa, ciències jurídiques, ciències socials, filologies, humanitats, etc.
La UdL hi participa introduint sumaris de revistes des de les biblioteques de BiD mitjançant l'eina
web NEXO. Durant l’any 2017 s’han incorporat 4.047 articles de sumaris corresponents als 56
títols de revistes, tant actuals com retrospectius. Actualment des de BiD es mantenen 48 títols de
revistes.
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5. Preservació i avaluació del fons bibliogràfic
5.1 Garantia d'Espai per la Preservació de l'Accés (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.
El GEPA funciona segons un model de col·leccions mixt, pel qual una part de documents
estan sota un règim d’ús cooperatiu i són gestionats cooperativament, i una altra part de
documents estan sota un règim d’ús propi en el qual la institució propietària dels documents
és la que n’estableix les normes de gestió i ús dels documents. Durant aquest curs, s'inicia un
primer espai GEPA propi UdL, que s’enceta amb fons procedent de la Biblioteca de Lletres (fons
Anscari Mundó) amb gairebé 11 metres lineals, a banda de les càrregues procedents de les
biblioteques.
L'Àrea de Recursos Documentals dona suport a les biblioteques que realitzen les càrregues per tal
de:
•

Seleccionar del fons

•

Efectuar el marcatge a Millennium

•

Realitzar la descripció al CCUC i al catàleg UdL

Evolució dels metres lineals de fons traslladats al GEPA:

Trasllats de documentació al GEPA
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5.2 Avaluació del fons bibliogràfic
A banda de recollir les dades estadístiques dels usos dels recursos electrònics disponibles a
Biblioteca i Documentació, també s'ha dut a terme la redacció de l'informe final d'avaluació de la
col·lecció de publicacions periòdiques en format paper i electrònic no consorciades. Les revistes
que van obtenir una puntuació més baixa no es van renovar per al proper any.
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6. Processament tècnic de la col·lecció
L'Àrea de Recursos Documentals és qui estableix cóm es realitza el processament tècnic de la
col·lecció, tot i que la catalogació real es realitza des de les biblioteques.

6.1 Programa d'automatització de la gestió de biblioteques Sierra
A principis d'aquest curs es porta a terme el canvi en el programa d'automatització de la gestió de
biblioteques passant de Millennium a Sierra. A banda de les tasques prèvies necessàries per
realitzar aquest canvi amb èxit, també s'ha treballat en altres aspectes:
•

Manteniment en l'administració i estadística del sistema:
◦ Parametrització del sistema per tal d'incorporar al catàleg de la UdL els registres
bibliogràfics provinents de la Fonoteca de l'Auditori Enric Granados, fruit del conveni
entre la Universitat de Lleida i l'Auditori5.
◦ Preparació de la parametrització total del sistema per tal d'incorporar al catàleg de la
UdL els registres bibliogràfics, d'exemplars i de fons de revistes provinents de la
biblioteca del nou campus d'Igualada per al curs 2018/2019.
◦ Entrada en funcionament de nous codis de barres de 14 dígits per als documents.
Aquests nous codis de barres incorporen el codi 1004 que identifica la Universitat de
Lleida.
◦ Parametrització de la ubicació de l'espai GEPA propi amb documents procedents de la
Biblioteca de Lletres.
◦ Parametrització d'un nou tipus d'exemplar que permet reserves i préstecs de manera
local però no a través del PUC.
◦ Manteniment de registres d'usuaris en relació amb la caducitat i la tipologia d'usuaris.
◦ Importació al catàleg de registres MARC proporcionats pels proveïdors amb la compra
de recursos electrònics.
◦ Càrrega mensual de registres bibliogràfics procedents de les catalogacions dels nous
recursos incorporats a EbscoAdmin, així com la càrrega de registres procedents de les
noves incorporacions a TDX.

•

Treballs preparatoris de noves aplicacions i mòduls de Sierra:
◦ Estudi per iniciar l'autenticació per LDAP (estàndard Single Sign On) que permet a
l'usuari autenticar-se només una vegada i poder accedir a diferents espais de la UdL
(Campus Virtual, correu electrònic, etc.)
◦ Estudi preliminar del mòdul de gestió de recursos electrònics (ERM)

•

Manteniment del mòdul course reserve (bibliografia recomanada):
◦ Adaptació de la pàgina web d'aquest mòdul per tal d'assimilar-se amb el CercaTot.
◦ Manteniment corrent al course reserve dels registres corresponents a la bibliografia
recomanada dels graus.

5

Notícia publicada a la pàgina web de la Universitat de Lleida inclosa a l'annex 1 d'aquesta memòria.
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6.2 Eina de descoberta CercaTot
Aquest curs es posa en funcionament la nova eina de descoberta CercaTot fruit del treball conjunt
amb la resta de biblioteques universitàries del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
(CSUC).
El CercaTot permet realitzar una cerca única a tots els recursos d'informació:
•

Recursos electrònics: llibres i revistes, articles i bases de dades

•

Recursos físics: llibres i revistes, audiovisuals,etc.

•

Repositoris digitals: producció científica, tesis, TFG, TFM, tesis doctorals, materials
docents, col·leccions especials,etc.

Facilita amb una sola cerca punts clau com:
•

La capacitat de la cerca: permet cercar tots els recursos de manera simultània

•

La senzillesa: el procés de cerca i gestió dels resultats és fàcil i intuïtiu.

•

La qualitat: a diferència d’altres buscadors, el resultat de la cerca és de qualitat acadèmica
i científica.

•

L’accés directe al text complet en cas que estigui disponible

Durant el 2017 el catàleg de la UdL va rebre 6.776.840 de consultes.

Consultes al catàleg de l'SBD
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6.3 Tasques de catalogació
Durant el curs 2017/2018, des de l'Àrea de Recursos Documentals s'ha portat a terme la formació
del personal catalogador de la Fonoteca de l'Auditori Enric Granados i s'ha iniciat una primera fase
de catalogació de monografies.
Pel que fa a les accions concretes de manteniment del catàleg de la UdL destaquem:
•

Càrrega de registres d'autoritats: càrregues en batch de registres que s'elaboren
diàriament des de l'Oficina de la CBUC i des de les biblioteques universitàries i la
Biblioteca de Catalunya, que s'incorporen també al Catàleg d'autoritats de noms i títols de
Catalunya (CANTIC) i a la Llista d'encapçalaments de matèria en català (LEMAC).

•

Depuració: mitjançant l'opció de Sierra d'informe d'encapçalaments que permet el control i
revisió a posteriori de les càrregues evitant així la duplicitat d'entrades al nostre catàleg.

•

Depuració del catàleg fruit dels diferents processos d'esporga a les biblioteques de BiD.

•

Coordinació amb el CCUC per tal de continuar amb la catalogació consorciada dels nous
recursos electrònics incorporats a EbscoAdmin.

Durant l'any 2017 es van catalogar i incorporar al catàleg de la UdL un total de 6.813 exemplars,
arribant a la xifra total de 405.989 exemplars.
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1. Usuaris
Les biblioteques de la UdL han obert un total de 337 dies durant l'any 2017 6. Durant aquests dies,
el nombre d'entrades a les biblioteques ha estat de 699.368. Cal tenir present que molts usuaris
utilitzen les biblioteques de manera virtual amb l’accés als documents i serveis electrònics de BiD
disponibles mitjançant la pàgina web http://bid.udl.cat/. Tot i això, aquest darrer any el nombre
d'usuaris presencials a les biblioteques s'ha mantingut estable respecte l'any anterior.

Evolució dels usuaris presencials a les biblioteques de l'SBD
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Usuaris presencials durant l'any 2017
Biblioteca de Cappont

249.759

Biblioteca de Lletres

228.712

Biblioteca de l'ETSEA

149.433

Biblioteca de Ciències de la Salut

149.173

Diferencial

-10%

Total 2016

699.368

Cal destacar que durant aquest curs s'ha realitzat l'obertura extraordinària durant el període
d'exàmens en horari nocturn de la Biblioteca de l'ETSEA i la Biblioteca de Lletres 7. Aquestes dues
biblioteques han ampliat el seu horari fins a les dues de la matinada durant les dates següents:
•

Biblioteca de l'ETSEA: del 15 de gener al 8 de febrer, els dissabtes 20 i 27 de gener, del 4
al 28 de juny i els dissabtes 9 i 16 de juny del 2018.

•

Biblioteca de Lletres: del 10 al 23 de gener i del 26 de maig al 20 de juny de 2018.

6

Vegeu l'Annex 11.2 Calendari d'obertura i tancament de les biblioteques de BiD

7

Notícia publicada a la pàgina web de la Universitat de Lleida inclosa a l'annex 1 d'aquesta memòria.
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2. Préstec
Un dels principals serveis que ofereix BiD és el servei de préstec. Actualment es presten
documents, espais de treball i material tecnològic. Durant l'any 2017 s'han realitzat un total de
126.479 préstecs, aquesta xifra inclou:
•

93.617 préstecs del fons propi (llibres, PUC, audiovisuals i objectes).

•

16.537 préstecs d'espais:
◦ 14.672 dels espais de treball en grup i treball col·laboratiu
◦ 1.550 dels espais de treball individual
◦ 315 dels espais d'audiovisuals.

•

16.325 préstecs de material tecnològic:
◦ 8.693 dels ordinadors portàtils,
◦ 6.186 préstecs dels tablets,
◦ 1.383 de les memòries USB,
◦ 3 dels lectors de llibres electrònics i
◦ 60 de les videocàmeres.

Evolució del servei de préstec en els darrers anys:
Servei de préstec
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Pel que fa a les dades del servei de préstec durant l'any 2017 i per biblioteques són aquestes:
Llibres

Bibliografia
Material
Audiovisuals Objectes Espais
recomanada
tecnològic

Total

Biblioteca de Cappont

30.414

3.415

1.165

1.440

12.923

6.761

56.118

Biblioteca de Ciències
de la Salut

5.822

1.468

60

87

903

2.806

11.146

Biblioteca de l'ETSEA

12.020

1.920

152

796

1.064

4.365

20.317

Biblioteca de Lletres

17.379

2.630

1.437

31

1.590

2.386

25.453

Biblioteca de Ciències
de la Salut - Igualada

15

59

0

0

57

7

138

Centre de
Documentació
Europea

200

10

1

0

0

0

211

CDOCS

781

0

0

0

0

0

781

INEFC

4.515

59

0

0

0

0

4.574

PUC

7.317

0

413

0

0

0

7.730

UTC

3

0

0

0

0

0

3

GEPA

6

2

0

0

0

0

8

Total

78.472

9.563

3.228

2.354

16.537

16.325

126.479
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2.1 Préstec de documents
El préstec de documents està compost pel préstec de fons propi, el préstec consorciat entre
universitats catalanes (PUC) i el préstec entre biblioteques (SOD).
PUC: servei de préstec consorciat
El PUC és un servei de préstec consorciat gratuït que permet als usuaris de les biblioteques
membres del CSUC sol·licitar i tenir en préstec documents d’una altra universitat catalana i de la
Biblioteca de Catalunya. Des del seu inici a l'any 2012 aquest servei ha anat creixent de forma
continuada tot i que des del 2016 està experimentant un lleuger descens, tal i com també succeeix
als serveis de préstec de les biblioteques.
Dades PUC a les biblioteques del CSUC
Funcionament del PUC durant l'any 2017:
•

El nombre de préstecs PUC ha estat de 49.002, que suposen un descens del 7% respecte
l’any 2016. D’aquests préstecs, els usuaris n’han fet 57.859 renovacions que si les afegim
als préstecs, sumen 106.861 transaccions de préstec PUC el 2017. Per cada préstec s’han
realitzat 1,18 renovacions.

•

Del total de préstecs PUC, 35.262 (72%) els ha iniciat l’usuari via web (interfície Encore del
CCUC) i 13.740 (28%) han estat préstecs in situ. Aquests percentatges són iguals als de
l’any 2016.

•

Un 95% dels materials prestats han estat documents impresos i un 5%, audiovisuals.

Dades PUC a la UdL
A través del PUC i durant el 2017, les biblioteques de la UdL han prestat 3.332 documents, els
usuaris de la UdL han sol·licitat 3.578 documents i, dels documents sol·licitats, s'han realitzat
4.302 renovacions.
Per tant aquest any 2017 el servei PUC es manté tot i el lleuger descens, que es correspon amb el
descens general del PUC a les biblioteques del CSUC.
PUC a la UdL
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SOD: servei d'obtenció de documents
El 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. Durant aquest curs s'ha participat en la prova pilot organitzada per REBIUN
d'intercanvi gratuït d'articles científics entre biblioteques de REBIUN. La prova es porta a terme
entre el 15 de gener i el 15 d'octubre de 2018 i queda pendent per al proper curs la valoració i
implementació d'aquest intercanvi gratuït, si s'escau.
Durant l'any 2017 el SOD de la UdL ha tramitat un total de 1.336 sol·licituds de préstec
interbibliotecari.
Per una part, les biblioteques de la UdL han rebut 633 sol·licituds, de les qual s'han subministrat
511 documents (57% còpies i 43% préstecs) i se n'han denegat 122.

Documents servits
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Per altra banda, els usuaris de la UdL han sol·licitat 703 documents, dels quals n'hem rebut 518
(78% còpies i 22% préstecs) i ens n'han denegat 185.
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Les dades de les biblioteques de la UdL que han donat resposta a les 633 sol·licituds externes
rebudes durant l'any 2017 són les següents:

Biblioteques

Nombre de sol·licituds

Documents
servits

Documents no
servits

Servei d'Obtenció de Documents

232

136

96

Biblioteca de Cappont

148

134

14

Biblioteca de Lletres

155

145

10

Biblioteca de l'ETSEA

29

29

0

INEFC

27

27

0

Biblioteca de Ciències de la Salut

21

21

0

GEPA

17

15

2

4

4

0

633

511

122

Centre de Documentació Europea
Total

Pel que fa als 122 documents no servits, 96 corresponen a documents que ens han sol·licitat
erròniament, ja que no es trobaven entre els nostres fons bibliogràfics, i a articles de revistes
electròniques als quals no s'hi va poder accedir. Els 26 restants corresponen a documents que en
el moment de la sol·licitud es trobaven en préstec, exclosos de préstec, etc. i per tant no
disponibles.
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2.2 Préstec d'espais
El préstec d'espais s'inicia a finals de l'any 2010 amb el préstec dels espais de treball individual i
dels espais de treball en grup i treball col·laboratiu. Les dades confirmen l'estabilització d'aquest
servei i durant l'any 2017 s'han realitzat 16.537 préstecs.
Préstec d'espais
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Les dades del préstec d'espais durant l'any 2017 i per biblioteques són les següents:
Individuals

En grup

Audiovisuals

Total

1.550

11.058

315

12.923

Biblioteca de Ciències de la Salut

0

903

0

903

Biblioteca de l'ETSEA

0

1.064

0

1.064

Biblioteca de Lletres

0

1.590

0

1.590

Biblioteca de Ciències de la Salut Igualada

0

57

0

57

1.550

14.672

315

16.537

Biblioteca de Cappont

Total

Durant el curs 2017/2018 s'han ofert un total de 41 espais a totes les biblioteques de la UdL,
distribuïts de la següent manera:
•

Biblioteca de Cappont: 2 espais de treball individual, 22 espais de treball en grup, 1 espai
d'audiovisuals i 1 espai videocàmera

•

Biblioteca de Ciències de la Salut: 5 espais de treball en grup

•

Biblioteca de l'ETSEA: 3 espais de treball en grup

•

Biblioteca de Lletres: 5 espais de treball en grup

•

Biblioteca de Ciències de la Salut - Igualada: 2 espai de treball en grup

En relació amb els espais de treball, cal destacar la creació de 4 nous espais de treball
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col·laboratiu i treball en grup, es troben a la segona i tercera planta de la biblioteca i són espais
amb un doble ús ja que en períodes d’exàmens es prioritzarà l’estudi en silenci i no es podran
reservar. La resta del curs funcionaran com a sales de treball col·laboratiu i treball en grup. Cada
espai compta amb un ordinador connectat a un pantalla de 55 polzades.

2.3 Préstec de material tecnològic
El préstec de material tecnològic s'inicia l'any 2007 amb el préstec d'ordinadors portàtils,
posteriorment, s'hi incorporen les memòries USB, els lectors de llibres electrònics i els tablets PC.
Tot i la bona evolució des de l'inici d'aquest servei, és a partir del 2010 quan es produeix un
augment més important del seu ús, relacionat amb la incorporació dels diferents dispositius
electrònics. Durant l'any 2017 continua augmentant el nombre de préstecs realitzats, un 11%,
arribant als 16.325 préstecs.
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Pel que fa al préstec de material tecnològic, aquest curs destaca l'adquisició de 4 videocàmeres, 2
a la Biblioteca de Cappont i 2 a la Biblioteca de Lletres, amb els seus corresponents trípodes,
cables, bateries i targetes de memòria. També s'han adquirit 8 ordinadors portàtils nous i 3 noves
tablets.
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Les dades del préstec de material tecnològic durant l'any 2016 i per biblioteques són les següents:
Ordinadors
Lectors de llibres
Tablets
portàtils
electrònics

Memòries
Videocàmeres
USB

Total

Biblioteca de
Cappont

4.215

2.061

0

443

42

6.761

Biblioteca de
Ciències de la
Salut

1.129

1.343

2

332

0

2.806

Biblioteca de
l'ETSEA

2.455

1.618

1

219

0

4.365

Biblioteca de
Lletres

887

1.164

0

317

18

2.386

7

0

0

0

0

7

8.693

6.186

3

1.383

60

16.325

Biblioteca de
Ciències de la
Salut - Igualada
Total
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3. Formació d'usuaris
L'Àrea de Serveis als Usuaris s'encarrega de coordinar i facilitar a la comunitat universitària
activitats formatives amb l'objectiu de conèixer els serveis i recursos de BiD i adquirir les habilitats
necessàries per localitzar, reconèixer i avaluar la informació més idònia i utilitzar-la de la manera
més efectiva. L'oferta formativa s'adapta als continguts de grau, postgrau i doctorat.
Les activitats de formació van adreçades a estudiants de grau, estudiants de postgrau, personal
docent i investigador i altres usuaris externs.
Evolució del servei de formació d'usuaris:

Cursos de formació d'usuaris
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Tenint en compte els diferents tipus d'activitats formatives, durant el curs 2017/2018 el personal de
les biblioteques ha realitzat un total de 258 sessions de formació amb l'assistència de 4.559
usuaris, distribuïts de la següent manera:

• Des de les biblioteques s'han realitzat les següents activitats formatives:
Activitats formatives durant el curs 2017/2018
Tipologia
Estudiants de grau i de
postgrau

Biblioteca de Ciències de la Salut

782

1

1,50

2

26

45

539

Assessoraments

7

8

8

Extern

8

11,5

232

Estudiants de grau i de
postgrau

17

22,50

325

Col·laboracions amb titulacions

30

85,75

479

Assessoraments

14

11,50

16

1

10

15

43

56

359

5

9

17

Col·laboracions amb titulacions

10

38

294

Estudiants de grau i de
postgrau

37

62,75

788

PDI

9

17,50

132

Col·laboracions amb titulacions

8

12,50

224

Assessoraments

2

2

2

Extern

1

1

182

245

429,16

4396

Col·laboracions amb titulacions

Estudiants de grau i de
postgrau

Biblioteca de Lletres

Assistents

34,66

Extern

Biblioteca de l'ETSEA

Hores

26

PDI
Biblioteca de Cappont

Sessions

PDI

Total
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• Des de l'Àrea de Serveis als Usuaris s'ha coordinat diferents activitats formatives en les quals
han participat personal de totes les biblioteques de BiD, són les següents:
Altres activitats formatives durant el curs 2016/2017
Nom de l'activitat

Sessions

Hores totals

GRAU

1

18

4

Mendeley: gestor bibliogràfic

DOCTORAT

2

4

27

Accés obert a la documentació científica

DOCTORAT

2

4

20

Indicadors i eines per avaluar la producció
científica

DOCTORAT

2

4

15

7

30

66

Matèria Transversal: Competències
informacionals

Destinataris

Total = 4

Assistents

Finalment, a través de la unitat de Formació del Professorat Universitari també s'han realitzat els
següents cursos:
•
•
•
•

Accés obert a la producció científica
Gestor bibliogràfic Mendeley
Indicadors i mètodes per avaluar la producció científica: ciències
Indicadors i mètodes per avaluar la producció científica: humanitats
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4. Suport a la recerca
Des de la unitat de BiD es facilita la possibilitat de publicar i difondre la producció científica de la
UdL en accés obert, d'acord amb la Política institucional d'accés obert de la UdL i les
recomanacions i directrius dels organismes finançadors de la investigació, com ara l'Horitzó 2020.
Amb aquest objectiu, durant aquest curs s'han publicat diverses BiblioGuies:

•

Acreditació i valoració de la recerca (http://biblioguies.udl.cat/acreditacions)

•

Eines per a la valoració de l'activitat investigadora (http://biblioguies.udl.cat/einesavaluacio)

•

Identificadors i perfils d'autor (http://biblioguies.udl.cat/perfilsautor)

•

Índexs d'impacte (http://biblioguies.udl.cat/indeximpacte)

•

ORCID (http://biblioguies.udl.cat/orcid)

•

Pòster científic (http://biblioguies.udl.cat/poster)

•

Publicar a revistes científiques (http://biblioguies.udl.cat/publicarrevistes)

•

Setmana Internacional de l'Accés Obert 2017 (http://biblioguies.udl.cat/setmanaoa)

D'altra banda des de l'Àrea de Serveis als Usuaris s'han portat a terme les accions següents:
MicroMooc sobre accés obert8:
La unitat de BiD de UdL, junt amb 10 biblioteques universitàries catalanes i també la Universitat
Jaume I de Castelló, ha participat en la elaboració dels continguts del MicroMooc sobre accés
obert. Es tracta d'un curs impartit íntegrament per mitjà de Twitter durant la Setmana Internacional
de l'Accés Obert (23-27 d'octubre de 2017). L'objectiu es donar a conèixer quins són els beneficis
de la publicació en obert; quin és el marc legal que l’acompanya; quines són les polítiques
editorials de les revistes; què són les llicències de publicació; quins són els estàndards i les eines
per a gestionar, difondre i preservar les dades de recerca; i com l’accés obert té un impacte clar en
la visibilitat de la recerca dels investigadors.
També hi han col·laborat el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), l’Associació
Europea d’Universitats (European University Association, EUA), la Ligue des Bibliothèques
Européennes de Recherche (LIBER) i SPARC Europe.

Enquesta sobre la gestió de les dades de recerca:
Amb l’objectiu de conèixer les necessitats dels investigadors en matèria de gestió de dades de
recerca, tenir una visió general del grau de coneixement que es té de la matèria i oferir un millor
servei en relació amb la gestió de les dades de recerca, es porta a terme la segona edició de
l'enquesta sobre gestió de dades de recerca mitjançant el Grup de treball de suport a la recerca
del CSUC. L'enquesta va rebre un total de 709 respostes entre totes les universitats del CSUC, 77
de les quals provenien d'investigadors de la UdL (11%).

8

Notícia publicada a la pàgina web de la Universitat de Lleida inclosa a l'annex 1 d'aquesta memòria.
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Acords amb editorials per publicar en accés obert:
Durant aquest curs la UdL ha signat un acord de participació amb el grup editorial suís MDPI
(Multidisciplinary Digital Publishing Institute), que ofereix un descompte d’un 10% sobre les tarifes
de publicació APC (Article Processing Charges) als membres de la UdL, que s’aplica
automàticament en el moment de trametre l’article i de seleccionar l’afiliació.
També s'han gestionat un total de 5 cupons per publicar en accés obert a les revistes de la Royal
Society of Chemistry i de l'editorial Emerald.

A través del Grup de Treball de Suport a la Recerca del CSUC també s'han treballat els aspectes
següents:
•

Elaboració del document “Mesures afavoridores de l’Accés Obert per al 2018”

•

Inici dels estudis per identificar el cost de les universitats per publicar en accés obert

•

Actualització de l'eina del Pla de Gestió de Dades de Recerca amb els canvis que
proporciona la nova versió del programari

•

Seguiment de l’ús de l’eina del Pla de Gestió de Dades de Recerca

•

Recull de diferents iniciatives sobre humanitats digitals a les universitats
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5. BiblioGuies
Les BiblioGuies (https://biblioguies.udl.cat/) neixen amb l'objectiu de donar suport a necessitats
específiques de formació i aprenentatge de diferents col·lectius de la comunitat universitària. Les
BiblioGuies permeten una major difusió dels recursos i serveis que s'ofereixen des de BiD i per
tant un major ús. A la vegada, també són eines de suport per al personal bibliotecari a l'hora de
realitzar les sessions de formació dels usuaris.
Durant aquest curs s'ha portat a terme un canvi en el format de presentació d'aquest servei, tant
de la pàgina principal de BiblioGuies com de cada una de les guies. Actualment les guies
s'agrupen sota les següents matèries:
•

Arts i Humanitats

•

Ciències

•

Ciències Socials i Jurídiques

•

Condicions d'accés a recursos-e

•

Docència i aprenentatge

•

Enginyeria i Arquitectura

•

Exposicions bibliogràfiques

•

Recerca

•

Tecnologia

•

Tutorials
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Durant el curs 2017/2018 s'ha portat a terme la realització de les següents noves BiblioGuies:
•

Guies de suport a la recerca
◦ Acreditació i valoració de la recerca (http://biblioguies.udl.cat/acreditacions)
◦ Eines per a la valoració de l'activitat investigadora
(http://biblioguies.udl.cat/einesavaluacio)
◦ Identificadors i perfils d'autor (http://biblioguies.udl.cat/perfilsautor)
◦ Índexs d'impacte (http://biblioguies.udl.cat/indeximpacte)
◦ ORCID (http://biblioguies.udl.cat/orcid)
◦ Pòster científic (http://biblioguies.udl.cat/poster)
◦ Publicar a revistes científiques (http://biblioguies.udl.cat/publicarrevistes)
◦ Setmana Internacional de l'Accés Obert 2017 (http://biblioguies.udl.cat/setmanaoa)

•

Guies de suport a l'aprenentatge

•

◦ Competències informacionals (curs 2017-18)
(http://biblioguies.udl.cat/competenciesinformacionals)
Guies temàtiques:
◦ Ciències de la Salut:
▪ Com localitzar informació en Ciències de la Salut (http://biblioguies.udl.cat/salut)
◦ Ciències Socials i Jurídiques:
▪ Administració i direcció d'empreses (http://biblioguies.udl.cat/ade)
▪ Treball social (http://biblioguies.udl.cat/treballsocial)
◦ Enginyeria i arquitectura:
▪ Arquitectura tècnica i edificació (http://biblioguies.udl.cat/arquitectura_tecnica)
▪ Enginyeria electrònica, industrial i automàtica
(http://biblioguies.udl.cat/enginyeriaelectronica)
▪ Enginyeria informàtica (http://biblioguies.udl.cat/informatica)

•

Guies genèriques:
◦ CercaTot (http://biblioguies.udl.cat/CercaTot)
◦ Cinahl (http://biblioguies.udl.cat/cinahl)
◦ Condicions d'accés a les bases de dades (http://biblioguies.udl.cat/Basesdedades)
◦ Photocall #descansaifesunafoto (https://biblioguies.udl.cat/descansaifesunafoto)
◦ Videocàmeres (http://biblioguies.udl.cat/videocameres)

•

Guies d'exposicions:
◦ Escoles rurals: un món d'aprenentatge (http://biblioguies.udl.cat/escolesrurals)
◦ Feminisme sense excuses (http://biblioguies.udl.cat/feminismesenseexcuses)
◦ La Cervesa: de la fermentació al consum (http://biblioguies.udl.cat/cervesa)
◦ Manuel de Pedrolo: una veu rebel (http://biblioguies.udl.cat/pedroloveurebel)
◦ Samuel Gili Gaya: la pedagogia incontestable (http://biblioguies.udl.cat/giligaya)
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També s'han realitzat altres BiblioGuies de suport a la formació d'usuaris, que tot i no estar visibles
públicament, les utilitza el personal de les biblioteques a l'hora de realitzar diferents sessions de
formació d'usuaris:
•

Avaluació de la informació

•

Com citar i elaborar bibliografies

•

Com utilitzo la informació

•

Metodologies d'organització de tasques

En relació amb el canvi de format de les guies, durant aquest curs s'han creat 28 guies de nou,
que són adaptacions al nou format de guies que ja estaven creades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accés obert a la producció científica
Agroalimentació i ciència forestal
Arquitectura Tècnica i Edificació
Biotecnologia
Com citar i elaborar bibliografies
Com mantenir-se actualitzat en informació científica
Comunicació i Periodisme Audiovisuals
Convocatòries de recerca i publicació en obert
Dades de recerca: suport en la gestió i difusió
Dret
Educació
Estudis Anglesos
Filologia Catalana i Estudis Occitans
Filologia Hispànica
Fisioteràpia
Geografia
Història
Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic
Infermeria
Medicina i Biomedicina
Nutrició Humana i Dietètica
Pòster científic
Projectes de recerca
Psicologia
Pubmed
Recursos per al Treball Final de Grau (TFG) i de Màster (TFM)
Veterinària i zootècnia
Videocàmeres
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6. Servei de referència virtual Pregunta
Aquest servei 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. Durant l'any 2017, i mitjançant aquest servei, s'ha donat
resposta a un total de 179 preguntes.
Nombre de preguntes que han respost les biblioteques
Biblioteca de Cappont

80

Biblioteca de Lletres

33

Biblioteca de Ciències de la Salut

27

Biblioteca de l'ETSEA

15

Servei d'Obtenció de Documents

15

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

7

Centre de Documentació Europea

2

Total

179

Tipus de preguntes respostes
Serveis
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Informació general

28

Informació i recerca bibliogràfica

30

Recursos electrònics

30

Total

179

Evolució del nombre de respostes donades a través del servei de referència virtual Pregunta:

Nombre de preguntes respostes

Servei de referència virtual "Pregunta"
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7. Presència al Campus Virtual de la UdL
Aquest curs l'Àrea de Serveis als Usuaris, juntament amb les unitats de Sistemes d'Informació i
Comunicacions i Suport i Assessorament de l'Activitat Docent de la UdL, han millorat l'apartat de
biblioteca dintre de les assignatures del Campus Virtual. Els canvis inclosos en aquest apartat
permeten:
•

Mostrar a l'alumne els diferents recursos i serveis de BiD que li poden ser útils

•

Facilitar l'accés als recursos i serveis que s'ofereixen des de biblioteca directament a
través del Campus Virtual

•

Millorar la visualització d'aquest apartat des de dispositius mòbils
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1. Pla de comunicació i màrqueting
Durant aquest curs, els membres del grup de treball han redactat el Pla de Comunicació i
Màrqueting (PCM) per a l’any 2018 amb una proposta metodològica de planificació d’activitats i
estratègies de difusió de recursos i serveis, amb l’objectiu principal d’aconseguir una major
visibilitat dels serveis i recursos.
En aquest document s'elabora una fitxa de cadascuna de les activitats amb la descripció,
responsables, agents implicats, destinataris, recursos, temporització, espai de realització, canals
de difusió, accions realitzades, etc. La segona part de la fitxa inclou l'avaluació de l'activitat, amb
indicadors de grau, de qualitat i d'impacte amb l'objectiu de proposar accions de millora.
En total s'han planificat 12 activitats i estratègies de difusió dels següents recursos i serveis:
•

BiblioGuies

•

Curs de matèria transversal

•

Cursos presencials i no presencials

•

Coneix els teus drets i deures

•

Portal de la Recerca de Catalunya

•

Repositori Obert UdL i accés obert

•

Xarxes socials: Facebook i Instagram

•

Promoció dels serveis de BiD en format vídeos de curta durada

•

Nous espais

•

Nous equipaments

•

Llibres electrònics, revistes electròniques i bases de dades de pagament

•

Fons especials

A continuació es mostra un quadre amb el calendari de les notícies que s'han publicat
setmanalment, bé a través del campus virtual o bé a través de diverses llistes de correu de la UdL,
per tal de fer arribar la informació a tots els membres de la comunitat universitària. Moltes
d'aquestes notícies també es publiquen al Facebook de BiD.
Setembre 2017

Octubre 2017

Novembre 2017

• Biblioteca i Documentació estrena
nou web
• Sessió de formació online Web of
Science
• Obertura Biblioteca de Cappont

• IEEE Author's Workshop
• Curs sobre accés obert a Twitter
• Setmana Internacional de l’Accés
Obert
• Canvi de sistema informàtic a les
biblioteques
• Llibres-e a la biblioteca!!
• Bibliografia, TFG ... t’ajudem des de
la biblioteca!

• Nous llibres-e d'Springer-Verlag
• Nova biblioguia sobre acreditació i
valoració de la recerca
• Nou servei de préstec de
videocàmeres
• Les Biblioteques de la UdL estrenen
perfil a Instagram!
• Nova biblioguia d’Arquitectura
Tècnica
• Nova base de dades: Documentavet

Desembre 2017

Gener 2018

Febrer 2018

• Horaris especials festes de Nadal
• Coneix el Tecnopréstec!

• Obertura de les Biblioteques els
dissabtes durant el període
d’exàmens
• Sorteig Instagram
#descansaifesunafoto

• Places disponibles al curs de
matèria transversal 2 crèdits ECTS
• Darrera setmana per participar al
sorteig d’una entrada doble per
veure un espectacle
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• Matricula’t al curs de matèria
transversal
• Ampliació horari obertura
extraordinària Biblioteca de Lletres
• Nou recurs electrònic de dret

• CercaTot: el nou cercador de
recursos d’informació
• La Biblioteca t’ajuda a fer un pòster
científic
• Nous espais de treball en grup

Març 2018

Abril 2018

Maig 2018

• Llibres-e d’Elsevier
• Obertura de les biblioteques durant
la Setmana Santa

• Obertura de les biblioteques en
dissabtes període d’exàmens
• Enquesta de satisfacció d’usuaris
• Préstec de dispositius electrònics a
les biblioteques
• Grau satisfacció usuaris Biblioteca i
Documentació. Enquesta
• 3 cupons gratuïts per publicar en
accés obert a les revistes RSC
• Training “Estrategias avanzadas de
búsqueda en las investigaciones
científicas-técnicas”
• Biblioguia per a fer un pòster
científic

• El Centre de Documentació
Europea (CDE) celebra el Dia
d’Europa
• Cursos de formació a les
biblioteques de la UdL
• Obertura de les biblioteques en
dissabtes períodes d’exàmens
• Obertura extraordinària nits de les
biblioteques de Lletres i l’ETSEA

Juny 2018

Juliol 2018

• Obertura biblioteques en horari
nocturn
• Novetats bibliogràfiques a les
biblioteques

• Espai de llengües a la Biblioteca de
Cappont
• Horari d’estiu a les biblioteques

Altres accions que s'han portat a terme des del grup de comunicació i màrqueting durant aquest
curs són:
•

Difusió de les BiblioGuies:
◦ Publicar a revistes científiques
◦ Póster científic
◦ Premsa
◦ Setmana Internacional de l'Accés Obert 2018
◦ La Cervesa: de la fermentació al consum

•

Difusió de l’assignatura de matèria transversal

•

Difusió de totes les sessions de formació que ofereixen les biblioteques

•

Difusió del Micro-MOOC d’accés obert ofert a través de Twitter dins de la Setmana
Internacional de l’Accés Obert.

•

Difusió dels descomptes i/o cupons per publicar en accés obert a les revistes de les
editorials: MDPI, Emerald i Royal Society of Chemistry (RSC).

•

Promoció de l’eina social Instagram amb el concurs #Descansaifesunafoto amb sorteig
d’una entrada doble per anar a veure una obra de teatre, a escollir entre “Frankenstein” i
“Cirano”.

•

Difusió sobre el fons Josep Vallverdú, sobre el fons Humbert Torres informant de
l’accessibilitat a un manuscrit inèdit sobre la metapsíquica, sobre el fons Doctor Roc Pifarré
informant de la visita de la seva familia a la Biblioteca de Ciències de la Salut i sobre la
donació que fan els familiars de Francesc Porta Vilalta a la Biblioteca de Lletres.

•

Difusió de l'enquesta de satisfacció als usuaris (valoració dels serveis, el fons, els
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equipaments, els horaris, la confortabilitat i els canals de comunicació)
•

Difusió de 4 nous espais de treball col·laboratiu i de treball en grup.

•

Creació de tres vídeos: un sobre el servei de formació d'usuaris, els segon sobre la
Biblioteca de Ciències de la Salut dissenyat especialment per a l'acollida del nou alumnat i,
un tercer vídeo, del resum de la memòria del curs 2016/2017.

•

Difusió de fullets informatius sobre recursos subscrits a BiD: llibres-e de CABI, Wiley,
Dawsonera, de les bases de dades Artnet, Corpus, etc.
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2. Pàgina web
Després d’uns mesos d’intens treball, la Unitat de Biblioteca i Documentació de la UdL ha
redissenyat completament el seu web, amb l’afany de millorar la comunicació i donar millor
visibilitat als recursos i serveis.

En un primer cop d’ull, el nou web aporta una imatge més moderna i una organització més lògica i
dinàmica dels diferents continguts, així com l’adaptació a qualsevol dispositiu. Però el què
realment destaca d’aquest projecte, és l’esforç perquè tots els usuaris en general, no només la
comunitat universitària, puguin trobar satisfetes totes les seves necessitats informatives de forma
amena i intuïtiva. En aquest sentit, el seu llenguatge és més clar i planer i els títols de les seccions
són directes i atractius, però sense perdre rigor, per tal d’aconseguir una consulta més activa i
eficaç.
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3. Xarxes socials
Durant aquest curs el grup de xarxes socials ha aprofitat el canvi de la pàgina web de Biblioteca i
Documentació per replantejar-se a quines xarxes socials calia tenir presència. Per aquest motiu, la
unitat de BiD incrementa la seva presència a les xarxes socials amb la creació d'un perfil a
Instagram, amb l'objectiu de mostrar què es fa a les biblioteques de la UdL d'una manera gràfica,
àgil i dinàmica mitjançant fotos i vídeos de curta durada. El grup també acorda el tancament dels
blogs que fins ara tenien cada una de les biblioteques, ja que la informació que hi havia s'inclourà
a la nova pàgina web de BiD.
El grup també ha treballat en un nou logo de xarxes socials de BiD, que s'ha actualitzat a tots els
canals de difusió.

A continuació es mostren les principals accions que s'han portat a terme per cada un dels perfils a
les diferents xarxes socials, així com les dades estadístiques de cada un d'ells:
Instagram
Per tal de promocionar el nou perfil de BiD a Instagram i aconseguir més seguidors es va portar a
terme el consurs Photocall #descansaifesunafoto. Els usuaris es podien fer fotos als photocalls
ubicats a les biblioteques i compartir-les a Instagram amb els hashtags #descansaifesunafoto i
#bibliotequesudl. Els usuaris participants van entrar al sorteig de dues entrades de teatre a escollir
enrte Frankenstein i Cyrano. També es va elaborar una BiblioGuia que va recollir tota la informació
del concurs i les fotografies participants (https://biblioguies.udl.cat/descansaifesunafoto)
A nivell estadístic, es van realitzar 136 publicacions que van rebre 5.259 likes i 107 comentaris.

Facebook
Durant aquest curs s'han publicat 191 posts, s'han creat 15 esdeveniments, s'han rebut 1.486 likes
i comptem amb 1.466 seguidors al nostre compte de Facebook.
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Flickr
En relació amb el compte de BiD al Flickr, s'han continuat penjant noves fotos. Al finalitzar el curs
2017/2018 tenim un total de 799 fotografies i 28 àlbums. Durant aquest curs s'han creat els
següents nous àlbums:
•

Taller Itinera

•

Inauguració de l'exposició bibliogràfica «Manuel de Pedrolo: una veu rebel»

•

Photocall #descansaifesunafoto

•

Campus Jove Itinera
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Youtube
Pel que fa al compte de l'SBD a YouTube, s'hi han afegit 5 vídeos nous produïts per BiD:
•

Acollida nous estudiants

•

Accés als recursos electrònics

•

Nadal 2017

•

Formació d'usuaris

•

Memòria 2016-2017
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Resum estadístic dels diferents perfils de BiD a les xarxes socials:
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4. Exposicions bibliogràfiques
Durant el curs 2017/2018 tant la Biblioteca de Cappont com la Biblioteca de Lletres han realitzat
diverses exposicions, tant de manera individual com també conjuntament. A continuació, mostrem
un petit resum de cada una d'elles.
Exposicions a la Biblioteca de Cappont
Escoles rurals: un món d'aprenentatge, del 26 d'octubre de 2017 al 31 de gener del 2018
L'exposició convida a realitzar un recorregut a través
del temps: de les escoles rurals del franquisme fins a
la ZER (Zona Escola Rural), el nucli aglutinador de les
actuals escoles rurals de Catalunya. Un viatge
expositiu d’aquella escola rural que semblava en
procés d’extinció fins a l’escola rural moderna que
competeix de tu a tu amb les escoles urbanes.
L’exposició també ha volgut incloure i posar en valor
tres dels llegats pedagògics que formen part dels Fons
especials de Biblioteca i Documentació: el Grup Isard,
moviment de mestres rurals que va exercir a les
comarques de la muntanya de Lleida, el de la
Montserrat

Dalmases,

pionera

de

la

innovació

pedagògica a l’escola rural i el de Joan Lluís Tous, amb documentació dels Moviments de
Renovació pedagògica i l'evolució del secretariat de l'escola rural.
(http://biblioguies.udl.cat/escolesrurals)
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Feminisme sense excuses, del 6 de març al 12 de juny de 2018
La Biblioteca de Cappont juntament amb el Centre
d'Estudis i Documentació de les Dones (CEDD), el fons
bibliogràfic especialitzat en gènere i feminisme que
gestiona el Centre Dolors Piera,

organitzen la II

exposició bibliogràfica Feminisme sense excuses, per
commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les
Dones.
La mostra compta amb un total de 9 expositors a través
dels quals el públic viatjarà per les reivindicacions i
lluites per la igualtat entre dones i homes. Aquesta
edició, suposa reprendre el viatge iniciat en la I
Exposició Bibliogràfica Dones: del silenci a la paraula,
on posava l'accent en l'inici de la presa de consciència,
d'identitat, de defensa i de la lluita individual i col·lectiva de la dona fins a l'assoliment de la
democràcia. Aquest moviment se'l va etiquetar amb un nom: feminisme.
L'exposició conjunta d'enguany, Feminisme sense excuses, pretén donar un pas més
argumentant sectorialment problemàtiques tan vigents com la desigualtat salarial, la
violència de gènere, l'ecofeminisme i el ciberfeminisme. L’exposició reivindica que el
feminisme en el segle XXI té un paper fonamental en l’àmbit dels drets humans i,
especialment per la igualtat entre dones i homes, perquè encara queda molt camí per
recórrer i el feminisme ho fa de forma pacífica, promovent el canvi a través de la consciència
social.
(http://biblioguies.udl.cat/feminismesenseexcuses)
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Exposicions a la Biblioteca de Lletres
Paisatgistes catalans del segle XIX, del 9 d'octubre de 2017 al 15 de gener de 2018
Amb motiu del 156 aniversari del naixement de
Santiago Rusiñol i Prats i del 150 aniversari del
naixement del seu amic Ramon Casas i Carbó, la
Biblioteca

de

Lletres

prepara

una

interessant

exposició bibliogràfica que realitza un petit recorregut
per la pintura paisatgística catalana del segle XIX.
En plena època romàntica, es va produir un
atansament al món natural i un gust per sortir dels
estudis i dels ambients urbans, per tal de captar
l’encant de la vida senzilla del camp i el paisatge rural.
En la segona meitat del segle XIX es va imposar el
realisme, que va contribuir a destacar encara més el
paisatge seguint la tendència europea que va arribar especialment a través de França.
El recorregut permet admirar reproduccions de pintures de Rusiñol, Casas, Morera i Galícia,
Meifrén, Vayreda, Durancamps, Brull i Roig, entre d’altres.
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Exposició conjunta de la Biblioteca de Cappont i la Biblioteca de Lletres
Manuel de Pedrolo: una veu rebel, del 7 de febrer al 26 de juny de 20189
L'any 2018 es conmemora el centenari del naixement
de l’escriptor Manuel de Pedrolo i, per aquest motiu, el
Govern de la Generalitat va aprovar el Centenari com a
Commemoració oficial de l’any 2018.
Manuel de Pedrolo, nascut a la població segarrenca de
l’Aranyó, és considerat com un dels escriptors més
importants del segle XX. Tot i que va destacar
principalment com a novel·lista, va cultivar tots els
gèneres: poesia, narrativa, teatre, periodisme, assaig i
traductor d’obres d’autors com John Dos Passos,
Jean-Paul Sartre o William Faulkner, entre d’altres. La
seva obra el va convertir en un dels autors més
prolífics de la literatura catalana contemporània. Cal
destacar la novel·la El mecanoscrit del segon origen com el segon llibre més venut de la
literatura catalana i el més venut en el gènere de la ciència ficció de tot l’Estat.
L’any 2015, la Biblioteca de Cappont va realitzar l’exposició El llegir no fa perdre l’escriure.
Homenatge a Pedrolo. 25 anys de la seva mort amb l’objectiu de difondre la seva obra
literària.
Biblioteca i Documentació ha volgut sumar-se als actes de commemoració del Centenari del
naixement de l’autor amb la recreació d’aquella exposició de 2015. En aquesta exposició,
seccionada en deu espais temàtics, s'inclou una part del fons bibliogràfic de les biblioteques
de Cappont i Lletres que recull les publicacions més destacades de l’autor.
(http://biblioguies.udl.cat/pedroloveurebel)

9

Notícia publicada a la pàgina web de la Universitat de Lleida inclosa a l'annex 1 d'aquesta memòria.
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5. Fulls informatius
Durant el curs totes les biblioteques elaboren fulls informatius sobre novetats en els serveis o bé
sobre nous recursos electrònics d'interès. Aquests fulls informatius s'elaboren amb l'eina
MailChimp i s'envien a tot el personal del campus o bé a determinats sectors, com ara alumnes,
pdi en general o pdi d'algun departament en concret.
Aquest curs s'han enviat un total de 197 fulls informatius, distribuïts de la següent manera:
Biblioteca de Cappont:
•

Biblioguia d'Arquitectura Tècnica

•

Emerald Insight

•

Lecture Notes in Computer Science

•

Exposició Escoles Rurals: Un món d'aprenentatge

•

IEEE Xplore

•

ebooks UPC

•

Videocàmeres

Biblioteca de Ciències de la Salut:
•

Llibres-e per a bibliografies recomanades CMB

•

Llibres-e per a bibliografies recomanades Cirurgia

•

Llibres-e per a bibliografies recomanades MEX

•

Llibres-e per a bibliografies recomanades Medicina

•

Llibres-e per a bibliografies recomanades Infermeria

•

Llibre-e Bases anatòmicas del diagnostico por imagen

•

Llibre-e Estructura y función del cuerpo humano / Gary A. Thibodeau

•

Llibre-e Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos

•

Llibre-e Fisiología : Berne y Levy

•

Nous llibres-e

•

Nous llibres-e Infermeria

•

Nous llibres-e Medicina

•

Nous llibres-e MEX

•

Nous llibres-e Cirurgia

•

Llibres-e Departaments

•

Scopus Infermeria

•

Scopus Medicina

•

Scopus mex

•

Scopus Cirurgia
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•

Scopus CMB

•

Llibres-e Departaments Infermeria

•

Llibres-e Departaments CMB

•

Llibres-e Departaments Cirurgia

•

Llibres-e Departaments MEX

•

Llibres-e Departaments Medicina

•

Enquesta-CMB

•

Enquesta-Cirurgia

•

Enquesta-MEX

•

Enquesta-Infermeria

•

Enquesta-Medicina

Biblioteca de l'ETSEA:
•

LLIBRES CAB eBooks (diferents enviaments)

•

Biblioteca Etsea - Llibre Electrònic

•

Novetat en llibre electrònic: Hops

•

Novetat en Llibre Electrònic: Sourdough Biotechnology

•

Novetat en Llibre Electrònic: Microbial Biotechnology

•

Novetat en Llibre Electrònic: Solid-State Fermentation

•

Novetat en Llibre Electrònic: Veterinary Disease

•

Novetat en Llibre Electrònic: Chemicals from Biomass

•

Novetat en Llibre Electrònic: Soil Degradable Bioplastics

•

Novetat en Llibre Electrònic: Plant & Food Biosecurity

•

Novetat en Llibre Electrònic: Stress Signaling in Plants I

•

Novetat en Llibre Electrònic: Stress Signaling in Plants II

•

Novetat en Llibre Electrònic: Evolution

•

Novetat en Llibre Electrònic: Agriculture de Précision

•

Novetat en Llibre Electrònic: Plant Breeding

•

Novetat en Llibre Electrònic: Bio-Nanotechnology

•

Novetat en Llibre Electrònic: Bioactive Compounds from Marine Foods

•

Novetat en Llibre Electrònic: Bioactive Natural Products

•

Novetat en Llibre Electrònic: Braided Rivers

•

Novetat en Llibre Electrònic: Chamomile

•

Novetat en Llibre Electrònic: Engineering of Lakes

•

Novetat en Llibre Electrònic: Edible Oil Processing
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•

Novetat en Llibre Electrònic: Airborne Laser Scanning

•

Novetat en Llibre Electrònic: Engineering of Foods

•

Novetat en Llibre Electrònic: Eucalypts

•

Novetat en Llibre Electrònic: Geomorphic River systems

•

Novetat en Llibre Electrònic: Pédologie

•

Novetat en Llibre Electrònic: Microalgal Culture

•

Novetat en Llibre Electrònic: Plant Food Phytochemicals

•

Novetat en Llibre Electrònic: Marine proteins and peptides

•

Novetat en Llibre Electrònic: Milk and Dairy Products

•

Novetat en Llibre Electrònic: Nanoscience and Nanotechnology

•

Novetat en Llibre Electrònic: Pesticide Chemistry

•

Novetat en Llibre Electrònic: Plant Image Analysis

•

Novetat en Llibre Electrònic: Precision Crop Protection

•

Novetat en Llibre Electrònic: Precision Livestock Farming

•

Novetat en Llibre Electrònic: Process Systems Engineering

•

Novetat en Llibre Electrònic: Quantitative Sensory Analysis

•

Novetat en Llibre Electrònic: Resistant Starch

•

Novetat en Llibre Electrònic: Stevioside

•

Novetat en Llibre Electrònic: Sustainable food processing

•

Novetat en Llibre Electrònic: Sustainable Food Production

•

Novetat en Llibre Electrònic: Whittemore's Pig Production

•

Novetat en Llibre Electrònic: Wildlife Demography

•

Novetat en Llibre Electrònic: Acrylamide in Food

•

Novetat en Llibre Electrònic: Biochemical Engineering and Biotechnology

•

Novetat en Llibre Electrònic: Biotechnology for Beginners

•

Novetat en Llibre Electrònic: Climate Change

•

Novetat en Llibre Electrònic: Bioprocesses, Bioreactors and Controls

•

Novetat en Llibre Electrònic: Production, Isolation and Purification of Industrial Products

•

Novetat en Llibre Electrònic: Essential Oils

•

Novetat en Llibre Electrònic: Fenner's Veterinary Virology

•

Novetat en Llibre Electrònic: Fundamentals of Toxicology

•

Novetat en Llibre Electrònic: Genetically Modified Organisms in Food

•

Novetat en Llibre Electrònic: Medicinal Plants

•

Novetat en Llibre Electrònic: Wetlands for Water Pollution Control

•

Novetat en Llibre Electrònic: Biological Membranes

•

Novetat en Llibre Electrònic: Biological Membranes

•

Novetat en Llibre Electrònic: Medicinal Plants
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•

Novetat en Llibre Electrònic: Microbial Enzymes

•

Novetat en Llibre Electrònic: Chemistry and Water

•

Novetat en Llibre Electrònic: Bioprocess Engineering

•

Novetat en Llibre Electrònic: Wetlands

•

Novetat en Llibre Electrònic: Food and Beverages Industry

•

Novetat en Llibre Electrònic: Solid Waste Management

•

Novetat en Llibre Electrònic: Energy Sources

•

Novetat en Llibre Electrònic: Climate Science

•

Novetat en Llibre Electrònic: Food Preservation

•

Novetat en Llibre Electrònic: Geotechnical Engineering Calculations

•

Novetat en Llibre Electrònic: Biofuels Production

•

Novetat en Llibre Electrònic: Toxicology of Chemical Warfare

•

Novetat en Llibre Electrònic: Natural Pigments in Food and Beverages

•

Novetat en Llibre Electrònic: Insect Ecology

•

Novetat en Llibre Electrònic: Land Restoration

•

Novetat en Llibre Electrònic: Microplastics in Marine Ecosystems

•

Novetat en Llibre Electrònic: Microplastic Pollutants

•

Novetat en Llibre Electrònic: Mims' Pathogenesis

•

Novetat en Llibre Electrònic: Food Processing Operations

•

Novetat en Llibre Electrònic: Morphological Mouse Phenotyping

•

Novetat en Llibre Electrònic: Mycorrhizal Mediation of Soil

•

Novetat en Llibre Electrònic: Offshore Wind Farms

•

Novetat en Llibre Electrònic: Producing Safe Eggs

•

Novetat en Llibre Electrònic: Saunders Handbook of Veterinary Drugs

•

Novetat en Llibre Electrònic: Fruit Wine Production

•

Novetat en Llibre Electrònic: Smart Energy Grid Engineering

•

Novetat en Llibre Electrònic: Signal Transduction (copy 01)

•

Novetat en Llibre Electrònic: Sustainable Protein Sources

•

Novetat en Llibre Electrònic: The Gut-Brain Axis

•

Novetat en Llibre Electrònic: Life Cycle Assessment of Textiles and Clothing
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Biblioteca de Lletres:

•

Literature, Culture and Media Studies (Springer)

•

Artnet

•

Corpus.byu.edu

•

La teva opinió ens interessa!!!

•

Manuscripta: a journal for manuscript research
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6. Altres activitats de difusió
Des de la Biblioteca de Cappont i la Biblioteca de Lletres s'han portat a terme diferents campanyes
del “Tria i remena”:
•

Biblioteca de Cappont:
◦ Esport, esport, esport: selecció de llibres per aprendre tècniques esportives, disciplines
i, fins i tot, coaching esportiu.

•

Biblioteca de Lletres:
◦ Joaquim Capdevila: selecció de les obres més destacades del recentment desaparegut
professor de la UdL.

Durant el curs acadèmic les biblioteques han rebut diverses visites i també han participat en
diferents tipus d'activitats, tot seguit en fem una recopilació:
•

Biblioteca de Cappont:
◦ Alumnes de batxillerat del Col·legi Episcopal de Lleida
◦ Núria Llevot i Joan Soler
◦ Grup de Palma de Mallorca
◦ Estudiants que participen a la Jornada de Campus Oberts de la UdL
◦ Alumnes de cicles formatius del Col·legi Episcopal de Lleida
◦ Alumnes de 6è primària de l'escola Príncep de Viana
◦ Alumnes de Programa Itinera
◦ Alumnes del Campus Jove

•

Biblioteca de l'ETSEA:
◦ Alumnes de 2n curs de l'Escola de Treball de Lleida
◦ Alumnes de l'escola Mirasant de Lleida
◦ Estudiants que participen a la Jornada de Campus Oberts de la UdL
◦ Membres de la University of Rzeszów (Polònia)

•

Biblioteca de Ciències de la Salut:
◦ Visita de la família del Dr. Roc Pifarré

•

Centre de Documentació Europea:
◦ Assistència al “5th Annual Meeting of the EU Communications Networks in the
Pyrennes-Mediterranean and Alps-Mediterranean Euro-regions”, organitzat per la
Comissió Europea a Barcelona els dies 21, 22 i 23 de febrer.
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◦ Participació a la reunió anual de Xarxes d’Informació Europea (organitzada per la
Comissió Europea, Representació a Espanya), que va tenir lloc a Salamanca els dies
14, 15 i 16 de març.
◦ Participació en el projecte de l’Arxiu Digital Espanya – Unió Europea (SEDAS).
◦ Jornada de portes obertes al CDE i expositor al campus de l'ETSEA per celebrar el Dia
d’Europa.
◦ Difusió a escoles de primària de Lleida: a petició de diferents centres escolars de la
província de Lleida (que volen donar a conèixer la UE als seus alumnes), se’ls hi fa
enviament de publicacions i de material promocional (fulletons, mapes i cartells).
◦ Distribució, a diferents departaments i serveis de la UdL de fullets informatius de
temàtica europea i que són exemplars arribat des de l’Oficina de Publicacions de la
Unió Europea (EUR-OP).

Totes les biblioteques van celebrar la diada de Sant Jordi amb taules de documents gratuïts per
als usuaris.
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1. Notes de premsa publicades a la web de la Universitat de Lleida
11 d'octubre de 2017

http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Micro-MOOC-sobre-acces-obert-a-traves-de-Twitter/
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27 d'octubre de 2017

http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Donacio-de-cartes-i-poemes-de-Marius-Torres-a-la-UdL/
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9 de novembre de 2017

http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Biblioteca-incorpora-el-cataleg-i-la-fonoteca-de-lAuditori-Enric-Granados/
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17 de gener de 2018

http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Horaris-especials-a-les-biblioteques-de-Lletres-i-lETSEA-pels-examens/
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7 de febrer de 2018

http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Biblioteca-dedica-una-exposicio-a-Pedrolo-en-el-seu-centenari/
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2. Calendari d'obertura i tancament de les biblioteques de BiD
Setembre 2017
dl.

dt.

dc.

dj.

Octubre 2017

dv.

ds.

dg.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

dl.

dt.

dc.

dj.

dv.

Novembre 2017
ds.

dg.

dl.

dt.

1
2

3

dc.

dj.

dv.

ds.

dg.

1

2

3

4

5

4

5

6

7

8

7

8

9

10

11

12

13

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

14

15

16

17

18

19

20

18

19

20

21

22

23

24

16

17

18

19

20

21

22

21

22

23

24

25

26

27

25

26

27

28

29

30

23

24

25

26

27

28

29

28

29

30

30

31

dl.

dt.

dc.

Desembre 2017
dl.

dt.

dc.

dj.

Gener 2018

Febrer 2018

dv.

ds.

dg.

dl.

dt.

dc.

dj.

dv.

ds.

dg.

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

dj.

dv.

ds.

dg.

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

25

26

27

28

29

30

31

29

30

31

26

27

28

ds.

dg.

Març 2018
dl.

dt.

dc.

5

6

7

12

13

19
26

Abril 2018

dj.

dv.

ds.

dg.

1

2

3

4

8

9

10

14

15

16

20

21

22

27

28

29

Maig 2018

dl.

dt.

dc.

dj.

dv.

ds.

dg.

dl.

dt.

dc.

11

2

3

4

5

6

7

8

7

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

17

18

9

10

11

12

13

14

15

14

15

16

17

18

19

20

23

24

25

16

17

18

19

20

21

30

31

23

24

25

26

27

28

22

21

22

23

24

25

26

27

29

28

29

30

31

dt.

dc.

ds.

dg.

dl.

dt.

dc.

dj.

dv.

ds.

dg.

1

2

3

4

5

1

dj.

dv.

30
Juny 2018
dl.

dt.

dc.

dj.

Juliol 2018

dv.

ds.

dg.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

dl.

dj.

dv.

Agost 2018

1
2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

18

19

20

21

22

23

24

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

25

26

27

28

29

30

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

31

30

31

Caps de setmana, festius i tancament de Setmana Santa: Biblioteca de Lletres oberta de 9 a 21 hores,
excepte el 29 de març de 9 a 15 hores
Tancament de Nadal: Biblioteca de Lletres i de Ciències de la Salut obertes de 9 a 21 hores, excepte el 5 de
gener de 9 a 15 hores
Obertura extraordinària en períodes d'exàmens en horari de 9 a 14 hores, excepte la Biblioteca de Lletres
que obre en l'horari habitual de 9 a 21 hores
Obertura extraordinària en períodes d'exàmens en horari de nit de 9 a 02 hores a la Biblioteca de l'ETSEA
i/o a la Biblioteca de Lletres
126

Curs 2017/2018

Horari d'estiu: Biblioteca de Lletres de 9 a 21 hores, la resta de biblioteques de 9 a 15 hores
Tancament d'estiu: Biblioteca de Ciències de la Salut oberta de 9 a 15 hores
Tancament d'alguns dissabtes, diumenges i festius
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