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Introducció

En aquesta Memòria 2007 hi podeu consultar les actuacions més destacades que les biblioteques

de la UPC han dut a terme durant aquest any.

Durant l’any 2007 el Servei de Biblioteques i Documentació (SBD) ha endegat les actuacions

establertes a Aprèn 2010, el pla estratègic de les biblioteques per al període 2007-2010. En aquest

marc, i tal com indica la seva missió, l’SBD es compromet a donar suport a la comunitat universitària

per assolir els reptes de l’espai europeu d’educació superior (EEES) i l’espai europeu de recerca

(EER).

Les biblioteques han continuat augmentat les seves col·leccions, tant les físiques com les disponibles

en versió electrònica a través de Bibliotècnia, la biblioteca digital de la UPC, que ha duplicat el

nombre d’accessos respecte a l’any anterior.

La UPC ha estat pionera a l’Estat espanyol pel que fa a promoure l’accés obert a la informació

científica i acadèmica a través d’Internet. Des de l’any 2006 les biblioteques de la UPC posen a

l’abast de la comunitat acadèmica internacional UPCommons, el portal que recull les publicacions

en accés obert de la UPC. Durant l’any 2007 s’han reorganitzat els dipòsits del portal en tres grans

apartats: docència, recerca i altres col·leccions especials. L’objectiu d’aquesta mesura ha estat

facilitar la identificació dels apartats i millorar l’accés als documents que contenen. També s’ha posat

en funcionament, en fase pilot, el Dipòsit de Materials Docents de la UPC (UPCOpenCourseware),

el portal de la producció docent de la UPC.

El 2007 també ha estat l’any en què la UPC ha signat l’adhesió a la Declaració de Berlín sobre el

lliure accés a la informació. Amb aquesta signatura, la Universitat posa de manifest novament el seu

suport al moviment open access, que promou l’accés lliure i gratuït als documents científics,

culturals i acadèmics a Internet.

D’altra banda, les biblioteques han continuat duent a terme esforços per millorar els canals de

difusió i comunicació de les seves activitats entre els usuaris. Enguany s’ha posat en funcionament

el analBIB, un sistema de difusió d’informacions d’interès per als usuaris de les biblioteques

mitjançant pantalles d’LCD de gran format ubicades a totes les biblioteques l’objectiu del qual és

complementar els mitjans utilitzats per les biblioteques per difondre novetats, notícies i altres

informacions d’interès.
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L’SBD ha continuat apostant per la formació continuada del seu personal i fomentant la seva

participació en jornades, congressos i grups de treball d’àmbit internacional. En aquesta línia, l’SBD

ha començat a participar en el projecte europeu COMMUNIA, que té com a objectiu principal

construir una xarxa d’organitzacions que esdevingui el punt de referència europeu per al debat

sobre polítiques i estratègies relacionades amb el concepte de domini públic en l’entorn digital.

El 2007 ha representat també l’any de la reorganització i la integració de l’ODA (Oficina de

Documentació i Arxiu) a l’SBD. Ha estat un període en què s’han posat les bases per a la nova

organització dels arxius de la UPC i durant el qual s’han treballat projectes en els àmbits següents:

identificació de les necessitats d’arxiu a les unitats de la UPC, configuració d’un nou sistema de

gestió dels arxius, implicació en el projecte d’administració electrònica a la UPC i millora de

l’organització i la gestió dels arxius de la UPC.

Dídac Martínez

Director del Servei de Biblioteques i Documentació
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1. Instal·lacions

12.400 persones han accedit a  les biblioteques de la UPC 

al llarg de l’any 2007

Oferta de serveis i col·laboració amb altres unitats

Durant l’any 2007 s’han comptat 2.602.733 visitants a les biblioteques de la UPC, dels quals

177.259 hi han accedit en horaris d’obertura extraordinària.

Les biblioteques1BRGF, BCT i BCUM, i les de l’ETSAB, l’ETSEIB, l’EPSEVG i l’EUETIB han obert en

horari extraordinari de caps de setmana, festius, nits i períodes d’exàmens. En el darrer període

d’exàmens, el corresponent als mesos de maig i juny, la BRGF va ampliar l’horari fins a dos quarts

de tres de la matinada, en una prova pilot que continuarà durant el curs acadèmic 2007-2008.

D’altra banda, i seguint el que estableix l’article 104.3 de la Llei orgànica d'educació, les

biblioteques de la UPC han acordat facilitar l’ús dels seus serveis bibliotecaris al professorat de

secundària degudament acreditat.

Espais i equipaments per donar suport a l'aprenentatge col·laboratiu

Diverses biblioteques han dut a terme actuacions per continuar adaptant els seus espais i

equipaments als nous usos: treball en grup, aprenentatge autònom amb ordinadors portàtils, espais

individuals, etc.

La Biblioteca de l’EPSEVG ha adaptat l’Àrea de Formació a les seves noves funcions i ha elaborat un

nou document de servei que la Comissió de Biblioteca de l’Escola ha aprovat.

La Biblioteca de l’EUETIB ha incrementat considerablement el nombre de places de lectura i el

nombre de punts de connexió a la xarxa elèctrica per a ordinadors portàtils; a més, ha dut a terme

millores a l’Àrea de Serveis de suport a l’Aprenentatge i la Docència (ASAD) renovant els ordinadors

i aconseguint pressupost per contractar personal per a la Factoria de Recursos Docents.

1 Consulteu el significat de les sigles de les biblioteques en l'apèndix d'aquest document
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La Biblioteca de l’EPSEB ha creat 40 llocs d’estudi individuals, la qual cosa ha permès aconseguir

un ambient d’estudi en silenci molt ben valorat pels usuaris. La Biblioteca ha ampliat la secció

d’humanisme i ha creat també un espai de lectura informal.

L’FNB ha dut a terme la instal·lació elèctrica necessària per facilitar el treball amb ordinadors

portàtils.

Accessibilitat, manteniment i seguretat

Durant l’any 2007, i en col·laboració amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, s’han portat a

terme diverses actuacions per millorar la seguretat i l’evacuació de les biblioteques.

A la BCUM, a la Biblioteca de l’ETSAB i a la Biblioteca de l’EPSEVG s’ha fet la instal·lació de la

megafonia i s’han fet proves per millorar les condicions d’evacuació de l’edifici. La BRGF també ha

avançat en la implementació del seu Pla de prevenció en col·laboració amb el Servei de

Manteniment del Campus Nord.

La Biblioteca de l’ETSAB també ha instal·lat un nou sistema de videovigilància per augmentar la

seguretat dels usuaris.

La Biblioteca de l’ETSEIB ha millorat les infraestructures de seguretat a la sala incrementant el

nombre de càmeres del sistema de videovigilància; a més, la Biblioteca disposa de personal de

seguretat durant el període d’obertura extraordinària (caps de setmana i festius).

La BRGF ha renovat la maquinària de climatització de tota la Biblioteca i la senyalització.

Facilitats i altres serveis directes a l'usuari
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La BCT ha instal·lat un punt de servei del terminal Infoservei de l’Ajuntament de Terrassa. En aquest

terminal es poden dur a terme diferents consultes, realitzar tràmits i gestions en línia, conèixer

l'agenda ciutadana i cultural, els horaris i els recorreguts del transport públic, llegir les notícies del

dia o enviar un correu electrònic.

La BCBL ha posat en funcionament un nou servei d’autoaprenentatge i de suport als estudis; es

tracta d’un laboratori d’electrònica similar als que hi ha a l’Escola Politècnica Superior de

Castelldefels (EPSC) on els estudiants poden desenvolupar pràctiques i adquirir nous coneixements

en aquesta matèria. Aquest servei es posa en marxa amb la col·laboració de l’EPSC i dels serveis

tècnics i de sistemes electrònics del campus. Les reserves es poden fer a través de l’aplicació que hi

ha al web de la Biblioteca.
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2. Tecnologia

Les  biblioteques de la UPC

disposen d’un parc informàtic de més de 700 PC

Equipament TIC

Totes les biblioteques han millorat el seu parc informàtic, renovant els equips obsolets. Actualment,

l’SBD disposa d’un parc informàtic integrat per 771 PC.

Accessibilitat a la xarxa i a Internet

Durant l’any 2007 s’ha dut a terme un estudi per millorar la gestió, la seguretat i la integritat de les

dades allotjades als servidors de l’SBD i s’ha planificat el seu trasllat al nou centre de processament

de dades de la UPC.

La BCBL, juntament amb el personal de serveis tècnics del campus, ha integrat les imatges dels PC

de l’Aula d’Informàtica de la Biblioteca en el circuit de creació, configuració i manteniment

d’imatges que ofereix l’àrea tècnica del Campus del Baix Llobregat a tot el PDI.

La BCUM ha donat accés a Bibliotècnica al PDI i el PAS de la Fundació Universitària del Bages.

Innovació tecnològica

Durant l’any 2007 s’ha iniciat la normalització dels sistemes d’autenticació de Bibliotècnica,

implementant l’autenticació contra el directori OpenLDAP de la UPC en els dipòsits d’UPCommons

i al servei d’accés remot a Bibliotècnica.

L’SBD ha implementat un servei d’avisos de préstec per SMS per als usuaris que ho desitgin. L’alta

en aquest servei permet rebre avisos de reclamacions de materials i també avisos de reserva

disponible.

La BRGF ha redissenyat i ha ampliat els equipaments de l'Àrea Clic amb la finalitat d’incrementar i

diversificar-ne els usos. S’ha renovat el maquinari i el programari de l'Àrea Clic i dels ordinadors
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Linux oberts als usuaris de la Biblioteca, i també s’ha posat en marxa un sistema d'alertes per SMS

d’informació personalitzada sobre les reserves de portàtils.

La Biblioteca de l’FME ha creat un bloc per al Departament d’Enginyeria Elèctrica anomenat

“L’enginyeria elèctrica i la seva presència a la societat actual”, amb 66 entrades des de l’abril (http://

eprints.upc.es/adminbustia/blogdee/).
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3. Col·leccions

L es biblioteques de la UPC

ofereixen més de 8.500 revistes electròniques en text complet

Organització i gestió de le col·leccions

Durant l’any 2007 s’han catalogat i integrat al Catàleg de les biblioteques de la UPC 27.073 volums,

482 noves col·leccions de revistes i 3.268 documents en suport electrònic. Actualment, el Catàleg

dóna accés a 556.538 volums de documents físics, 20.293 col·leccions de revistes en paper i 18.872

documents en suport electrònic, que en conjunt corresponen a 318.376 títols diferents, dels quals

17.600 són títols nous. Un any més s’ha destinat un pressupost especial a la catalogació dels fons

retrospectius de les biblioteques, la qual cosa ha permès incorporar al Catàleg 2.221 volums.

Col·leccions de suport als estudiants de grau i postgrau

S’han dut a terme diferents actuacions per millorar la gestió de la bibliografia que es recomana a

les guies docents i que es troba a les biblioteques. D’una banda, s’ha iniciat la redacció d’unes

recomanacions per a l’elaboració de la bibliografia de les guies docents, consells que s’adrecen als

centres docents i al professorat. La fita més important, però, ha estat l’inici de la validació de la

bibliografia directament en el sistema de gestió dels estudis Prisma; en aquest sentit, les biblioteques

han rebut l’encàrrec de revisar i normalitzar la bibliografia que el professorat esmenta a les seves

guies docents. Al final del 2007 ja són cinc les escoles que tenen la bibliografia docent introduïda

i validada a Prisma: EUOOT, ETSETB, EPSEVG, EUETIT i EPSEM. La Biblioteca de l’ETSEIB ha

desenvolupat una aplicació que permet carregar de manera automàtica a Prisma la bibliografia

recomanada disponible a Bibliotècnica i està treballant en l’elaboració d’un mòdul de gestió intern

de la bibliografia docent que estigui interconnectat amb Prisma i el Catàleg.

La Biblioteca de l’FME, en col·laboració amb el Laboratori de Càlcul, ha millorat la gestió de la revisió

i de l'adquisició de les guies docents de l’Escola; s’ha extret de manera automàtica, des de l'aplicació

de l’FME, només la bibliografia nova i/o modificada que ha introduït el professorat en relació amb

la guia docent del curs anterior, la qual cosa n’ha agilitzat el procés de revisió.

La Biblioteca de l’EPSEVG ha començat a desenvolupar, amb 44 títols, una col·lecció de referència

sobre l’espai europeu d’educació superior.
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Col·leccions especialitzades politècniques

A més dels paquets contractats tant de manera consorciada com només per la UPC, les biblioteques

han renovat les seves col·leccions de revistes cientificotècniques, subscrivint-se a un total de 947

títols. També s’han renovat les subscripcions de bases de dades, amb la subscripció a un total de

67 bases de dades, ja sigui de manera local o consorciada.

S’han continuat duent a terme actuacions per millorar la qualitat del Catàleg, especialment amb la

revisió dels camps “data de publicació”, “llengua” i “país de publicació” dels documents. També

s’han fet actuacions destacades per normalitzar la forma dels noms dels autors dels materials a

UPCommons amb el Catàleg. En l’àmbit del CBUC, s’ha començat a participar en el projecte

CANTIC, una base de dades d’autoritats de noms i títols elaborada de manera cooperativa.

La BCBL ha destinat una part del pressupost a la compra de llibres d’especialització i innovació per

organitzar una nova col·lecció sobre innovació docent; gràcies als contactes i les converses sobre el

tema amb professorat de l’EPSC especialitzat en la matèria s’ha buscat la bibliografia adient i s’ha

establert l’arbre de matèries. Un cop creada la col·lecció, se n’ha fet difusió entre tot el PDI i s’ha

obert un apartat especial a la pàgina web: http://bibliotecnica.upc.edu/bib181/colleccions/

innovacio_docent.asp

La BCUM ha incorporat l’anella de ciències de la salut a Bibliotècnica per matèries.

L’FNB ha continuat actualitzant la seva base de dades BaDeMar incorporant les ponències de

congressos. Actualment, hi ha disponibles més de 3.000 referències bibliogràfiques d’articles

especialitzats en ciència i enginyeria nàutica. D’altra banda, la Biblioteca ha continuat treballant en

el projecte de catalogació retrospectiva del fons de cartes nàutiques. Actualment, hi ha un total de

176 cartes catalogades, que representen la totalitat de les cartes que faltaven per catalogar dels fons

hidrogràfics espanyol, italià i anglès en sala. La Biblioteca ha dissenyat i elaborat una nova versió

web de l’e-portal de la International Maritime Organization  (IMO) (http://bibliotecnica.upc.edu/

e-portals/imo/) i ha creat un nou e-portal de “Pràctiques en Vaixell” (http://bibliotecnica.upc.edu/

e-portals/practiques_de_vaixell/), que té com a objectiu recollir material de suport a la docència i

a l'aprenentatge per als alumnes i els professors, com ara els treballs realitzats pels alumnes de

l’assignatura Pràctiques en Vaixell de la diplomatura de Màquines Navals.

Col·leccions culturals, patrimonials i fons antic de la UPC
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L’SBD ha participat en la convocatòria del Ministeri de Cultura per a l’obtenció d’ajuts per digitalitzar

fons patrimonials, la qual cosa ha permès digitalitzar una selecció de 234 llibres del fons antic de

la Biblioteca de l’ETSAB.

L’SBD també ha continuat participant en Memòria Digital de Catalunya (MDC), un dipòsit

cooperatiu des del qual es poden consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades de revistes

catalanes antigues, fotografies, mapes, cartells, ex-libris, etc., relacionats amb Catalunya. La

principal finalitat de l’MDC és augmentar la visibilitat i la consulta del patrimoni català. L’SBD

participa a l’MDC amb els fons històrics de les biblioteques de l’ETSAB, l’ETSEIB i l’FNB. Durant l’any

2007 l’SBD hi ha introduït una extensa col·lecció de cartes nàutiques de l’FNB.

La BCBL ha rebut un ajut de la Biblioteca de Catalunya (BC) per col·laborar en l’elaboració del

Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya, amb l’objectiu de catalogar el fons antic

anterior a 1900. La BCBL disposa de col·leccions patrimonials i de fons antic que provenen de la

Biblioteca de l’ESAB; es tracta del fons que l’ESAB conservava a Torre Marimon i consisteix en llibres

i revistes, alguns dels quals es remunten al segle XVIII. S’han catalogat aproximadament 300

registres.

La Biblioteca de l’ETSAB ha reorganitzat la col·lecció d’audiovisuals per donar-li més visibilitat i

facilitar-ne l’accés i l’ús. S’ha creat la col·lecció Audiovisuals d’Art i Arquitectura (AAA) i un apartat

al web sobre aquesta col·lecció.

La Biblioteca de l’ETSEIB ha rebut cessions de fons bibliogràfics de diferents agents, entre les quals

cal destacar les del Departament d’Enginyeria Elèctrica, el Departament d’Enginyeria Química, el

Departament d’Enginyeria Mecànica, el Departament d’Organització d’Empreses i l’associació

Enginyeria Sense Fronteres. La Biblioteca ha participat, incorporant material digitalitzat del Fons

Històric de Ciència i Tecnologia, en els projectes Memòria Digital de Catalunya (http://

mdc.cbuc.cat/) i Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives  (http://www.lluisvives.com/).
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La Biblioteca ha aconseguit finançament de l’ETSEIB per desenvolupar la tercera fase de

desacidificació de part dels materials bibliogràfics del Fons Històric de Ciència i Tecnologia. En total

s’han desacidificat 3.000 volums.

La BRGF ha unificat la secció de la cartoteca i se n’ha augmentat la visibilitat, ha creat la subsecció

de còmics dins la col·lecció de ciència-ficció i ha ampliat la secció de novel·les en català.
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4. Bibliotècnica

Els continguts i els serveis disponibles a la biblioteca digital de la UPC

continuen  augmentant

Continguts i serveis

L’SBD ha implementat una plataforma de suport a la gestió de blocs, que es basa en el programari

WordPress, amb la qual s’ha posat en funcionament, en fase pilot, el nou bloc de la BCUM, que se

suma a altres iniciatives de les biblioteques de la UPC, com ara el bloc creat a la BCT per millorar i

ampliar els serveis oferts a l’Intexter o la iniciativa de la Biblioteca de l’FME de crear blocs de suport

a la innovació docent.

La BCUM ha posat en marxa el bloc de la Biblioteca, anomenat “l’escorxador”, amb l’objectiu

d’oferir un espai de comunicació a la comunitat universitària i de crear un mitjà obert a tota la ciutat

i a totes les persones interessades en els temes relacionats amb els estudis que imparteixen els

centres del campus: l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa, la Fundació Universitària

del Bages, el Centre de Capacitació Agrària de Manresa i la Universitat Oberta de Catalunya.

També s’han ampliat els serveis que s’ofereixen a Fènix.Doc:producció científica de la UPC amb

enllaços als webs de les unitats bàsiques i als grups de recerca, incorporant un enllaç al directori de

la UPC per ampliar la informació de contacte dels investigadors i les investigadores de la UPC.

S’ha consolidat el procés d’integració del dipòsit E-prints UPC a Fènix per mitjà del Sistema

d’Informació de l’Activitat Acadèmica, amb la qual cosa es garanteix que tots els documents que
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s’introdueixen en el dipòsit es tenen en compte després per avaluar les diferents activitats de recerca

de la UPC.

La Biblioteca de l’ETSAB ha posat en funcionament la nova aplicació per gestionar i mantenir

dossiers bibliogràfics i s’han migrat els 282 dossiers de la versió anterior. S’ha creat el Dipòsit

d’Arxius Visuals Digitals de la UPC i s’ha incorporat a la base de dades la col·lecció de fotografies

de viatges de l’ETSAB entre els anys 1900 i 1904 (http://eprints.upc.es/upcdigital/portal.php). La

Biblioteca ha creat també un nou apartat al seu web amb informació sobre revistes, que inclou les

col·leccions del fons antic i actual i ajuts per cercar un tema a través de les bases de dades, a més

d’informació i llistats de les revistes considerades notables en arquitectura (http://

bibliotecnica.upc.es/bib210/colleccions/revistes.asp).

La BRGF ha creat una guia de PFC, TFC, tesines i tesis vinculats a les escoles del Campus Nord (http://

bibliotecnica.upc.es/bib160/colleccions/pfc/) i ha implementat un motor de cerca a les pàgines del

seu web.

Durant l’any 2007 s’han continuat desenvolupant nous e-portals; es tracta de webs que recullen

recursos i serveis relacionats amb les col·leccions especialitzades de les biblioteques:

• La BCT ha creat un web temàtic en forma d’e-portal per donar suport a l’Exposició sobre el Sol,

que es va presentar a la BCT.

• La BRGF ha creat un portal de la col·lecció especial de jazz de la BRGF.

• La Biblioteca de l’ETSEIB ha creat dos nous e-portals: “El canvi climàtic” i “Història de la indústria

alimentària”.

• La Biblioteca de l’EPSEB ha creat l’e-portal “Código técnico de la edificación”.

• La Biblioteca de l’FME ha creat el portal “Riemann”, un portal de suport bibliogràfic i

documental sobre el matemàtic Bernhard Riemann, i el portal “Papiroflèxia i les matemàtiques”,

un portal de suport bibliogràfic i documental a l’exposició-taller “Papiroflèxia i les

matemàtiques”.

• La Biblioteca de l’EPSEVG, en col·laboració amb la Càtedra d’Accessibilitat, ha creat l’e-portal

“Tecnologia i discapacitat”, que té com a objectiu posar a l’abast de la comunitat universitària

informació cientificotècnica relacionada amb l’accessibilitat i les tecnologies d’ajuda.

• La Biblioteca de l’FNB ha actualitzat el seu e-portal del fons històric de l’Escola.

Bibliotècnica 2.0

Durant l’any 2007 s’ha iniciat el procés de selecció del gestor de continguts que ha de donar suport

al desenvolupament de la nova versió del portal “Bibliotècnica: la biblioteca digital de la UPC”.
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Accessiblitat i multilingüisme

Durant l’any 2007 s’ha dut a terme un protocol per normalitzar el procés de sol·licitud d’alta al

servei d’accés remot als recursos i als serveis de Bibliotècnica per a aquells col·lectius de la UPC que

no es troben al directori LDAP.
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5. Serveis bibliotecaris

S’ha posat en marxa el Servei d’Informació Especialitzada (SIE),

un servei disponible a través del web que respon consultes bibliogràfiques

especialitzades

Informació i recerca bibliogràfica

Durant l’any 2007 s’ha dut a terme un nou concurs per seleccionar un nou sistema d’automatització

per a les biblioteques que formen part del CBUC. Després de la renúncia de l’empresa que havia

guanyat el concurs, es va escollir el sistema Millennium, de la companyia Innovative Interfaces.

Durant el 2007 s’han iniciat les tasques per preparar la implementació del nou sistema, la qual s’ha

de dur a terme durant l’any 2008.

Durant aquest any també s’ha posat en marxa el Servei d’Informació Especialitzada (SIE), un servei

disponible a Bibliotècnica i adreçat a respondre consultes especialitzades sobre les àrees de

coneixement de la UPC, i s’han resolt un total de 149 consultes. També s’ha treballat conjuntament

amb les altres institucions membres del CBUC per posar en marxa un servei de referència consorciat,

que es preveu que estarà disponible la tardor del 2008.

Préstec i obtenció de documents

Durant l’any 2007 les biblioteques han fet 323.427 préstecs, el 48,0 % dels quals corresponen a

estudiants de 1r i 2n cicles. Per millorar el servei de préstec s’ha ofert als usuaris i les usuàries la

possibilitat de rebre els avisos de reclamació i de reserves disponibles per SMS. Amb la posada en

marxa d’aquest nou servei, el servei de préstec disposa de tres vies de comunicació amb els seus

usuaris: a través del mòbil, per correu electrònic i per correu postal. 757 persones s’han donat d’alta

en aquest nou servei, a través del qual s’han generat 850 avisos.
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Una altra millora ha estat la creació de la base de dades d’usuaris i usuàries exclosos del servei de

préstec, la qual cosa ha permès un millor control d’aquells usuaris que no retornen els documents

que s’han endut en préstec.

Durant l’any 2007 ha finalitzat el desplegament del servei de préstec d’ordinadors portàtils amb

l’adquisició de vuit portàtils més per a la BCUM. Actualment, la totalitat de les biblioteques disposen

d’aquest servei, que està sent molt utilitzat pels usuaris, ja que durant l’any 2007 s’han gestionat

2.217 préstecs, amb un total de 1.036 reserves.

L’SBD ha continuat millorant el temps de subministrament dels documents a través del Servei

d’Obtenció de Documents (SOD), ja que ha proporcionat el 73 % dels documents en un període

entre 0 i 4 dies. Durant l’any 2007 la UPC ha dut a terme la petició de 3.294 documents, mentre

que n’ha subministrat un total de 2.046.

Durant l’any 2007 s’ha obert també una nova convocatòria de bons d’obtenció de documents

adreçada als doctorands i les doctorandes de la Universitat. El bons permeten demanar gratuïtament

una còpia o el préstec de documents que no es troben a les biblioteques de la UPC, però que els

doctorands necessiten per elaborar la tesi doctoral. En aquesta edició, 171 doctorands i doctorandes

han obtingut un total de 551 documents d’altres biblioteques espanyoles i estrangeres. El nombre

d’usuaris ha augmentat un 51,32 % respecte a l’any passat.

Factoria de Recursos Docents

Durant l’any 2007 les factories de les biblioteques han dut a terme 595 actuacions de suport a la

innovació docent:

• Encàrrecs: 333

• Autoserveis: 112

• Consultes: 127

• Altres actuacions: 23

• Cursos de formació: 3

S’han fet un total de 105 reserves de recursos: PC, capturadors de vídeo, escàners, videocàmeres,

digitalitzadors de diapositives, etcètera.

A més, s’han elaborat 28 materials docents, que podeu consultar a la web de la Factoria (http://

bibliotecnica.upc.es/Factoria/materials_data.asp?Any=2007). Aquests en són alguns exemples:
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La dona com a element innovador
en la ciència

Web de la Setmana de la Ciència
2007

Programació i bases de dades

Pàgina web de la titulació
d'Enginyeria de Materials

Jornada Euler Els Objectius de Desenvolupament
del Mil·lenni

Servei de Propietat Intel·lectual

El Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI) ha continuat el seu procés de consolidació. Durant l’any

2007, el SEPI ha resolt un total de 61 consultes i ha gestionat la tramitació de 253 identificadors per

a documents produïts a la UPC (129 corresponen a Dipòsit Legal; 119, a ISBN, i 5, a ISSN).

Serveis per a la innovació i de valor afegit

Durant l’any 2007 l’SBD ha seguit treballant en col·laboració amb altres unitats vinculades a la

recerca de la Universitat, especialment amb l’Oficina Tècnica RDI i l’Oficina de Doctorat, i ha

començat a participar en el projecte DRAC (Descripció de la Recerca i de l’Activitat Acadèmica).

Durant el mes de setembre ha tingut lloc a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona el II Congrés

d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que ha estat organitzat pel Departament d’Enginyeria

Agroalimentària i Biotecnologia. La BCBL hi ha col·laborat estretament amb l’elaboració del web

del Congrés i amb l’organització d’una exposició bibliogràfica i una guia de lectura sobre els temes

tractats al Congrés (http://bibliotecnica.upc.edu/deab_congres/).

La BCBL també ha dissenyat una nova aplicació web que permet rebre suggeriments dels usuaris i

les usuàries d’una manera molt més interactiva i consultar tots els suggeriments i les respostes a les

diverses consultes: http://bibliotecnica.upc.es/bib181/serveis/suggeriments/inici.asp. La Biblioteca
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de l’EPSEB ha creat el servei Breus com a servei de notícies innovador i de valor afegit. Aquest servei

alerta breument sobre les informacions més rellevants dins l’àmbit de l’edificació i la geodèsia. El

disseny del servei permet fer el seguiment i determinar el nombre de persones que llegeixen el

Breus.

La Biblioteca de l’EPSEVG:

• Ha intensificat la col·laboració amb el grup de recerca del Centre de Desenvolupament

Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI), del Centre

Tecnològic de Vilanova i la Geltrú, donant suport al disseny de les bases dels Premis a la

innovació tecnològica en modalitat TIC i també en enginyeria mecànica.

• Ha participat activament en el 2n Workshop Internacional sobre Tecnologia Marítima (Martech

07), on s’ha presentat un recull bibliogràfic sobre els continguts del congrés a partir del qual

s’ha aconseguit un acord amb el grup de recerca SARTI per difondre les actes del congrés

Martech 2007 a través d’UPCommons.

• Ha participat en el Fòrum de Docència Virtual (FDV) de l’EPSEVG amb un recull de recursos

d'informació adreçat a la comunitat educativa per orientar i facilitar la seva tasca en la millora

i la innovació docent (http://www.epsevg.upc.edu/fdv/recursos.asp).

• Ha participat en un grup de treball, coordinat pel sotsdirector acadèmic de l’EPSEVG, sobre

com implementar i avaluar les competències transversals específiques de les titulacions de

l’EPSEVG.

•
Ha desenvolupat la pàgina web de la Setmana de la Ciència de l’EPSEVG i ha elaborat un recull

bibliogràfic sobre el canvi climàtic.
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6. Habilitats informacionals

Les biblioteques han dut a terme activitats relacionades amb

l’aprenentatge de les competències informacionals

Habilitats informacionals de l'estudiant de grau i postgrau

A l’inici del curs acadèmic 2007-2008 s’han fet 128 sessions d’acollida sobre els recursos i els serveis

bibliotecaris per a l’estudiantat nou. Hi han assistit un total de 3.816 estudiants i estudiantes (el

69,6 % del total dels nous estudiants matriculats, fet que representa un augment del 2,2 % respecte

al curs anterior).

Les biblioteques han continuat treballant per millorar-ne l’organització, els continguts i els materials

lliurats a les persones assistents. Es constata una progressiva integració d’aquestes sessions en les

activitats dels centres, mitjançant la inclusió de les sessions en les assignatures o bé en les sessions

d’acollida de les escoles, i una implicació i col·laboració més gran del professorat.

Durant l’any 2007 les biblioteques han continuat oferint diferents tipus d’activitats de formació en

competències informacionals. S’han impartit un total de 243 accions formatives, a les quals hi han

assistit 3.009 membres de la comunitat universitària.

També s’ha elaborat una nova versió del document “L’adquisició de competències informacionals

per a la millora de l’ús, la gestió i la comunicació de la informació cientificotècnica en els estudis

politècnics dins l’EEES”, que ha estat presentat al Vicerectorat de Docència i als coordinadors de les

noves titulacions.

La BCT ha elaborat un web amb informació útil per preparar i presentar treballs acadèmics (http://

bibliotecnica.upc.es/bib170/colleccions/pfc/).

Habilitats informacionals del PDI i el PAS

En col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UPC s’han dut a terme diferents

edicions del taller “Habilitats informacionals i recursos per a l'aprenentatge i la recerca en l'EEES”,

adreçades al PDI de la Universitat.
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Virtualització, programes d’aprenentatge i altres materials didàctics

Durant l’any 2007 s’han revisat i actualitzat els mòduls de formació que integren l’InForma’t i que

es troben disponibles a través d’Atenea, la plataforma de suport a la docència de la Universitat.

Els mòduls de l’InForma’t han estat utilitzats en les activitats formatives reconegudes amb tres crèdits

de lliure elecció en modalitat semipresencial i en les assignatures de màster sobre competències

informacionals.
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7. Coneixement UPC

S ’ha creat el Dipòsit de materials docents de la UPC

(UPCOpenCourseWare),

que recull la producció docent de la Universitat

UPCommmons: portal d'accés obert al coneixement de la UPC

La UPC ha estat pionera a l’Estat espanyol pel que fa a promoure l’accés obert a la informació

científica i acadèmica a través d’Internet. Des de l’any 2006 les biblioteques de la UPC posen a

l’abast de la comunitat acadèmica internacional el portal UPCommons (http://

upcommons.upc.edu). La creació d’UPCommons és conseqüència del moviment d’accés obert a la

informació científica (open access), que pren força en el món acadèmic en àmbit mundial. Es tracta

d’afavorir la difusió de la recerca mitjançant l’accés permanent i lliure als continguts científics i

acadèmics. La idea és que els resultats de la recerca finançada amb fons públics han de ser de domini

públic, tal com defensen nombroses institucions de tot el món.

Durant l’any 2007 s’han reorganitzat els dipòsits del portal UPCommons en tres grans apartats

―docència, recerca i altres materials i col·leccions especials― per facilitar-ne la identificació i millorar

l’accés als documents que contenen. També s’han normalitzat les adreces web dels diferents dipòsits

sota el domini “upcommons.upc.edu” amb l’objectiu de millorar la visibilitat i el posicionament

dels continguts oberts de la UPC.

S’ha implementat la consulta d’estadístiques d’ús dels dipòsits E-prints UPC, Revistes i congressos

UPC, Treballs acadèmics UPC i Videoteca UPC, tant a escala global de cada un dels dipòsits com en

els registres particulars de cada contingut, per facilitar als autors de la Universitat dades sobre l’ús

de la seva pròpia producció.

S’ha posat en funcionament la nova versió de la Videoteca UPC, que es basa en tecnologia DSpace

i en vídeo en format Flash, que millora l’accés, la visibilitat i la preservació dels vídeos produïts a la

UPC.
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S’ha millorat la cerca dels continguts al dipòsits E-prints UPC, Revistes i congressos UPC2”, Treballs

acadèmics UPC i Videoteca UPC en afegir l’opció de limitar les cerques per idioma o per tipus de

document.

Gestió, difusió i accés a la producció docent

Dipòsit de materials docents: el mes de setembre de 2007 es va posar en marxa, en fase pilot, el

Dipòsit de materials docents de la UPC, UPCOpenCourseWare, el portal de la producció docent de

la UPC (http://upcommons.upc.edu/ocw). Aquest dipòsit forma part del Consorci

OpenCourseWare, promogut per l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) i Universia per

facilitar l’accés lliure als materials docents als educadors del sector no lucratiu, als estudiants i als

autodidactes de tot el món. UPCOpenCourseWare, que s’ha desenvolupat en programari lliure

inspirat en l’OpenCourseWare del MIT, és l’eina que ha de permetre al professorat de la UPC

organitzar, catalogar, preservar i facilitar l’accés als seus materials docents en suport electrònic. El

Dipòsit es posa en marxa per substituir el portal Bibliotècnica per assignatures i recollir els materials

que fins ara es publicaven a la Bústia del professor, la base de dades d’exàmens i la bibliografia

recomanada a les guies docents. En el moment de la seva posada en marxa, disposa de 28.035

documents, dels quals 5.852 són documents d’accés obert. Des del seu inici és interoperable amb

altres plataformes de l’SBD i de la UPC (Prisma, LDAP, Bibliotècnica) i està integrat amb el campus

digital Atenea.

Treballs acadèmics: durant l’any 2007 també s’ha posat en funcionament el nou dipòsit Treballs

acadèmics, basat en tecnologia DSpace, que hereta els continguts de l’antic dipòsit de Projectes i

treballs de fi de carrera i els amplia amb tesines de màster, tant oficials com de la Fundació UPC.

En l’actualitat 12 centres, 4 màsters oficials i la Fundació UPC aporten continguts a aquest dipòsit.

Gestió, difusió i accés a la producció de recerca

E-prints UPC: el dipòsit E-prints UPC ha seguit incrementant el nombre de publicacions introduïdes.

S’han creat 27 grups de recerca o departaments i 52 col·leccions, i s’han publicat un total de 259

documents. S’ha aconseguit també que E-prints UPC, Fènix, FènixDoc i RECERCAT (Dipòsit de la

Recerca de Catalunya) siguin interoperables.

Revistes i congressos UPC: cap al final del 2007 aquest dipòsit conté un total de 2.900 articles, en

28 revistes i 3 congressos. S’ha treballat perquè les interfícies Revistes i congressos UPC i RACO

(Revistes Catalanes amb Accés Obert) siguin també interoperables.
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Tesis doctorals – TDX (Tesis doctorals en xarxa): durant l’any 2007 s’han consolidat els serveis

bibliotecaris adreçats als doctorands i les doctorandes, així com el procés d’introducció de tesis al

TDX. S’han incorporat un total de 133 tesis de la Universitat a aquest dipòsit consorciat, que ja té

allotjades 4.144 tesis, de les quals 686 corresponen a la UPC.

Durant l’any 2007 s’ha dut a terme una campanya entre el professorat de la UPC per digitalitzar les

tesis doctorals i s’han recollit un total de 165 sol·licituds. Les primeres 60 tesis s’han digitalitzat

mitjançant una convocatòria del CBUC i la resta, amb pressupost específic de la UPC.

Difusió i explotació de la producció científica de la UPC

El personal de l’àrea de recerca de la BCBL ha dut a terme una “Anàlisi quantitativa bibliomètrica

sobre els autors del Campus del Baix Llobregat 2004-2007” que té com a objectiu principal obtenir

una mostra del que han publicat els investigadors del Campus del Baix Llobregat (CBL) durant el

període 2004-2007.

La Biblioteca de l’EUETIB ha fet l’anàlisi de la producció científica del PDI de l’Escola cercant al Web

of Science els treballs que han publicat els investigadors. Aquesta anàlisi ha estat la primera fase de

l’estudi a l’entorn de la recerca que s’està duent a terme a l’Escola i que es completarà amb un mapa

de la recerca que relacionarà les persones amb les unitats estructurals de l’Escola i dels departaments

de la UPC.

Política d'autoarxiu i suport a la publicació dels investigadors

L’any 2007 la UPC ha signat la seva adhesió a la Declaració de Berlín (http://www.geotropico.org/

Berlin-I-2.pdf) en defensa del lliure accés a la informació. Amb aquesta signatura la Universitat posa

de manifest novament el seu suport al moviment open access, que promou l’accés lliure i gratuït

als documents científics, culturals i acadèmics publicats a Internet.

La direcció de l’ETSAB ha acceptat la proposta de la Biblioteca d’incorporar a la seva normativa

l’obligatorietat de dipositar els PFC més destacats al Dipòsit de treballs acadèmics d’UPCommons.

S’hi han incorporat un total de 8 PFC corresponents als anys 2006 i 2007.

La Biblioteca de l’EPSEB ha presentat també una proposta a l’equip directiu de l’EPSEB amb algunes

recomanacions per a la presentació dels PFC: canvis en el circuit de lliurament del PFC digital,
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autorització de l’alumne a incorporar el PFC a UPCommons, etc. La càrrega retrospectiva de PFC

singulars i amb criteris d’excel·lència s’ha iniciat amb  8 títols.
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8. Accés a la cultura

L es biblioteques han continuat incrementant les col·leccions que

contribueixen a fomentar l’hàbit de la lectura a tota la comunitat

universitària

Llibres per llegir

Durant el mes de juliol s’ha dut a terme, per tercer any consecutiu, la campanya “Viu l’estiu amb

les biblioteques de la UPC”, dins del Pla de promoció de la lectura per al PAS i PDI.

Les biblioteques han continuat promocionant l’espai “Racó dels llibres”, que té com a objectiu

promoure l’intercanvi de llibres tècnics i no tècnics entre la comunitat universitària, el qual fomenta

alhora la reutilització com una contribució senzilla a la sostenibilitat.

La BCT ha potenciat la col·lecció especial sobre cultures del món, incrementant-ne els fons ja

existents, especialment els de cinema, música i literatura; a més, s’ha comprat una selecció de contes

i llegendes tradicionals.

La Biblioteca de l’FNB ha adquirit una nova col·lecció sobre literatura i història marítima i una

col·lecció de còmics anomenada “El mar en vinyetes”. Aquesta darrera col·lecció ha nascut de la

col·laboració amb els professors de la UPC Jordi Ojeda i Francesc Solé Parellada, que van portar a

terme la lliçó inaugural del curs, que tractava del tema dels vaixells, els mariners i el món del còmic.
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Exposicions i actes de promoció cultural

Durant l’any 2007 totes les biblioteques han dut a terme nombroses exposicions, moltes de les quals

s’han complementat amb la creació d’un e-portal que recull les informacions i les imatges relatives

a l’exposició. Aquests en són alguns exemples:

• "Avions i aeronàutica” (BCT)

• “Canvi climàtic” (BCT)

• “Contes i llegendes del món” (BCT)

• “El sol, la nostra central nuclear de fusió” (BCT)

• “Història de la informàtica”, en col·laboració amb la FIB (Facultat d’Informàtica de Barcelona)

amb motiu del 30è aniversari de la Facultat (BRGF)

• “Tecnologia mecànica” (BCT)

• “Els objectius de desenvolupament del mil·lenni” (BRGF)

• “Papiroflèxia i les matemàtiques”, amb el suport del grup de Barcelona de l’Associació

Espanyola de Papiroflèxia (Biblioteca de l’FME)

• “ Imatges del Sud: IV Concurs fotogràfic del CCD” (Centre de Cooperació per al

Desenvolupament) (BRGF)

• “Rols, joguines i gènere” (BRGF)

• “Història de la màquina eina” (Biblioteca de l’ETSEIB)

• “Àfrica a la UPC” (Biblioteca de l’ETSEIB)

• “Petroli i persones: l'oleoducte Txad-Camerun” (ETSEIB)

• “ Ítems del Bages: alimentació i documentació amb motiu de la 11a Setmana de la

Ciència” (BCUM)

• “Nicaragua”, el campus solidari de Manresa exposa els dos projectes portats a terme per

l’EPSEM i la FUB (BCUM)

• “L’aigua al segle XXI” (Biblioteca de l’FME)

• “Aixecaments arquitectònics de façanes de l’Eixample” (Biblioteca de l’EPSEB)

• “Visions de l’arquitectura”, cedida pel fotògraf Mitchell Walker (Biblioteca de l’EPSEB)

• “Els objectius de desenvolupament del mil·lenni” (Biblioteca de l’EPSEVG)

• “La Copa Amèrica-València 2007” (Biblioteca de l’FNB)

Col·laboració amb l'entorn cultural

Diverses biblioteques han donat suport a la Campanya mundial per a una reforma del sistema

d'institucions internacionals amb la recollida de signatures.
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La BCBL, amb la col·laboració de l’Univers, la Delegació d’Alumnes del Baix Llobregat de la UPC i

la Biblioteca Pública Ramón Fernández Jurado de Castelldefels, ha organitzat el 1r concurs fotogràfic

del Campus, denominat Com veus l’aeronàutica i les telecomunicacions?, l’objectiu del qual ha

estat fomentar i premiar la creativitat dels aficionats a la fotografia de la UPC i de Castelldefels

(http://bibliotecnica.upc.es/e-portals/concurs).

La BCBL ha participat en la iniciativa del Campus denominada Promoció dels estudis del CBL; més

concretament, la Biblioteca ha dut a terme la tutoria de treballs de recerca d’estudiants de batxillerat

amb l’objectiu de facilitar–los la informació especialitzada bàsica per al desenvolupament d’aquests

treballs. A més d’aprendre a buscar i utilitzar la informació per elaborar un treball científic, els

estudiants han pogut conèixer les característiques d’una biblioteca universitària i la seva importància

en la docència i la recerca.

La Biblioteca de l’ETSAB ha col·laborat amb l’àrea de cultura i amb el personal acadèmic de l’ETSAB

en l’enregistrament de sis conferències del cicle “Lloc i arquitectura” i de les jornades Environment

Perceptions, que van tenir lloc a l’Escola.

La Biblioteca de l’ETSEIB ha col·laborat activament en diferents activitats organitzades per l’Escola:

en el Certamen literari de Sant Jordi, formant part del jurat i, des de La Factoria de Recursos Docents,

preparant les presentacions de les propostes rebudes als diferents concursos (fotografia, lemes i

mascotes); en la Setmana de la Ciència de l’ETSEIB, editant la Guia sobre el canvi climàtic; en les V

Jornades de Divulgació Científica i Tecnològica de l’ETSEIB, amb una ponència sobre metodologia

de la recerca i ús de la informació; en el fòrum d’empreses de l’ETSEIB, i en la Campanya del 0,7 %,

mitjançant cartells del fons documental de globalització de la Biblioteca.

La BRGF ha presentat una mostra de còmics de ciència-ficció i ha organitzat a les biblioteques i a

altres unitats de la UPC la campanya de suport a la iniciativa legislativa popular promoguda per les

associacions d’afectats de fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica.

La Biblioteca de l’EPSEVG ha garantit la continuïtat del projecte de cooperació amb Luna Nueva

(Asunción, Paraguai) per mitjà de la incorporació a l’equip de treball de l’EPSEVG de nous membres

de la Biblioteca.

La Biblioteca també ha intensificat la col·laboració amb el seu entorn mitjançant diverses accions:

participant en una reunió sobre el Pla de foment de la lectura i la cultura a Vilanova i la Geltrú;

incorporant informació actualitzada sobre la Biblioteca de l’EPSEVG a la pàgina web de l’Ajuntament

de Vilanova i la Geltrú, i creant una agenda, des de la pàgina web de la Biblioteca de l’EPSEVG, per
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informar de les activitats que durant l’any desenvolupen les biblioteques municipals Joan Oliva i

Armand Cardona Torrandell de Vilanova i la Geltrú.

La Biblioteca de l’FME ha participat en el 6è Fòrum de l’Escola amb un estand on s’ha fet difusió

dels recursos i els serveis de les biblioteques de la UPC i amb un concurs en què ha mostrat la seva

col·lecció de jocs matemàtics. La Biblioteca també ha enregistrat els concerts d'hivern i primavera

dels estudiants de l’FME.

La Biblioteca de l’FNB ha dut a terme la digitalització i la creació d’una presentació de fotografies

històriques de la Facultat amb motiu dels actes del 75è aniversari de l’edifici de la Facultat. Algunes

fotografies han estat obtingudes gràcies a la col·laboració amb el Museu Marítim, mentre que altres

provenen del fons històric de l’FNB (descobert recentment) o de l’arxiu personal de Rosario Piera.
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9. Professionals

La formació ha estat novament una de les estratègies prioritàries

per a la millora del serveis

Pla de formació per al desenvolupament professional

Durant l’any 2007 s’han ofert un total de 66 accions formatives, a les quals hi han assistit 222

persones de l’SBD; a més, s’han organitzat els cursos següents, adreçats al personal de les

biblioteques i impartits també pel personal del Servei:

• Taller: Moodle en les Formacions d'Habilitats Informacionals. Mònica Bonich i Marta Roca.

• Introducció al Projecte de Bibliotecaris Temàtics de la UPC. Marta Roca.

• Dipòsit i Catalogació de Projectes, Treballs i Tesines de Fi de Carrera a DSpace.PFC/TFC/Tesines.

Ester Badia i Montse Hidalgo.

• Dipòsit d'Exàmens a UPCOpenCourseWare: Dipòsit de Materials Docents. Marta Cortina i

Mercè Mestre.

• Dipòsit i Catalogació de Materials a UPCOpenCourseWare: Dipòsit de Materials Docents. Marta

Cortina i Mercè Mestre.

L’SBD ha participat en congressos, seminaris i jornades professionals. Aquests en són alguns

exemples:

• I Congreso sobre Gestión y Conservación del Documento Electrónico. Castelló de la Plana, 13

de novembre de 2007.

• II Jornadas de Comercio Electrónico y Administración Electrónica. Saragossa, 28 de febrer i 2

de març de 2007.

• V Jornadas de Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación: Los Recursos

Humanos en los CRAI. Almeria, 28 i 29 de maig de 2007.

• VII Workshop REBIUN sobre proyectos digitales: La Estrategia Digital: ¿Hacia Dónde?. Madrid,

18 i 19 d’octubre de 2007.

• XII Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud. Saragossa,

24-26 d'octubre de 2007.

• X Jornadas Españolas de Documentación FESABID. Santiago de Compostel·la, 9-11 de maig de

2007.
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• XVIII Jornadas de ABBA (Asociación de Bibliotecas de Arquitectura, Construcción y Urbanismo):

Las Publicaciones Periódicas de Arquitectura, Construcción y Urbanismo. Lleó, 19 i 20 d’octubre

de 2007.

• CERN Workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI5). Ginebra (Suïssa), 18-20

d'abril de 2007.

• DSpace User Group Meeting. Roma, 17-19 d'octubre de 2007.

• Conferència europea Architecture and Born-digital archives. Cité de l'Architecture et du

Patrimoine; Institut National de l'Histoire de l'Art. París, 8, 9 i 10 de novembre de 2007.

• IATUL International Association of Technological University Libraries; 27th Annual Conference:

Global Access to Sciende: Scientific Publishing for the Future. Estocolm, Suècia, 11-14 de juny

de 2007.

• Jornadas Depósitos Digitales y Acceso Abierto en Bibliotecas Universitarias. Múrcia, 3 i 4 de

desembre de 2007.

S’han dut a terme diferents estades professionals amb ajuts de mobilitat promoguts pel Servei de

Relacions Internacionals (SRI) de la Universitat: Marta Cortina, London South Bank University.

Centre of Learning Support and Development. Mitjançant un ajut de l’Agència de Gestió d'Ajuts

Universitaris i de Recerca (AGAUR), dues persones de la Biblioteca de l’EPSEVG han participat en

una visita a la Copenhaguen University Engineering, universitat pionera en la implementació de

l’European Project Semester (EPS).

Nous rols, perfils i competències

El personal de les biblioteques ha dut a terme diverses presentacions i comunicacions a congressos

i jornades d’àmbit nacional i internacional:

• Alberola, Luz; Minobis, Eduard; Ramon, Montserrat; Roca Lefler, Marta. "La adquisición de

habilidades informacionales en un entorno virtual: el caso de la UPC". Jornadas Españolas de

Documentación (10es: 2007: Santiago de Compostel·la). E-información: integración y

rentabilidad en un entorno digital. Madrid: FESABID, 2007.

• Alberola, Luz; Minobis, Eduard; Ramon, Montserrat; Roca Lefler, Marta. “La adquisición de

habilidades informacionales en un entorno virtual [Presentació PowerPoint]: el caso de la UPC

(Universitat Politècnica de Catalunya).” 2007. Presentació de las X Jornadas Españolas de

Documentación FESABID (Santiago de Compostel·la, 9-11 de maig de 2007).

• Anglada, Marga [et al.]; Pérez-Arroyo, Carlos [disseny]. “UPCOpenCourseWare” [Document

gràfic]. 2007. Pòster presentat a les X Jornadas Españolas de Documentación, celebrades a

Santiago de Compostel·la del 9 a l'11 de maig de 2007.

• Bagés, Taïs; Colás, Sílvia; Sunyer, Sílvia; Vega, Davide. “La Factoría de Recursos Docentes de la

Biblioteca de la EPSEVG como recurso facilitador de la innovación docente en el aprendizaje
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de inglés: el proyecto Quantum LEAP.” 2007. Comunicació presentada a les X Jornadas

Españolas de Documentación FESABID (Santiago de Compostel·la, 9-11 de maig de 2007).

• Casadevall, Marina; Hidalgo, Montse; Rovira, Anna. “UPC institutional

repositories” [Presentació PowerPoint]. 2007. Presentació del DSpace User Group Meeting,

celebrat a Roma els dies 17, 18 i 19 d'octubre de 2007.

• Cortina, Marta; Mestre, Mercè. “El Depósito de Materiales Docentes de la UPC [Presentació

PowerPoint]: UPCOpenCourseWare.” 2007.

• Presentació del VII Workshop de REBIUN sobre proyectos digitales "La estrategia digital, ¿hacia

dónde?”, celebrat a Madrid el 18 i 19 d'octubre de 2007.

• Gómez, Roser; Pérez, Andrés; Serrano, Jordi [et al.]. El servicio de préstamo de portátiles en las

bibliotecas de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). A: X Jornadas Españolas de

Documentación (Documat 2007). Santiago de Compostel·la (9-11 de maig de 2007).

• López-Vivancos, Marta; Mestre, Mercè; Prats, Jordi; Rovira, Anna. “UPCommons [Presentació

PowerPoint]: acceso e integración de los repositorios en los sistemas de información de la

universidad.” 2007. Comunicació de la Trobada TSIUC'07 “Repositorios de e-

información” (Barcelona, 13 de novembre de 2007), organitzada pel CESCA.

• López-Vivancos, Marta; Gómez, Roser; Prats, Jordi; Torn, Pep; Pérez-Arroyo, Carlos [disseny].

“UPCommons [Document gràfic]: global access to UPC knowledge.” 2007. Pòster presentat al

CERN Workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI5), celebrat a Ginebra

(Suïssa) els dies 18-20 d'abril de 2007, i a la 28a IATUL Annual Conference, celebrada a

Estocolm (Suècia) els dies 11-14 de juny de 2007.

• Melero, Remedios; Prats, Jordi. “The route of a homeless digital object from 'Closeland' to

'Openland' [Document gràfic].” 2007. Pòster presentat al CERN Workshop on Innovations in

Scholarly Communication (OAI5), celebrat a Ginebra (Suïssa) del 18 al 20 d'abril de 2007.

• Minobis, Eduard; Viñas, Anna. "La evaluación de las revistas en la investigación en arquitectura

y urbanismo". Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecas de Arquitectura, Construcción y

Urbanismo. Jornadas (18es: 2007: Lleó). Las publicaciones periódicas de arquitectura,

construcción y urbanismo.

• Prats, Jordi. “Los repositorios digitales de universidades españolas [Presentació PowerPoint]:

UPCommons, el proyecto de acceso abierto al conocimiento de la UPC.” 2007. Comunicació

presentada a les Jornadas Depósitos Digitales y Acceso Abierto en Bibliotecas Universitarias

(Múrcia, 3 i 4 de desembre de 2007), organitzades per la Universitat de Múrcia.

• Prats, Jordi; Prieto, Toni; Rico, Oriol. “El uso de software libre en el desarrollo del proyecto

UPCommons: portal de acceso abierto al conocimiento de la UPC.” 2007. Ponència presentada

a la 1a Jornada de Software Libre para Unidades y Servicios de Información (Santiago de

Compostel·la, 10 de maig de 2007). Aquesta jornada es va desenvolupar dins les X Jornadas

Españolas de Documentación, organitzades per FESABID.
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• Rovira, Anna. “El CRAI [Presentació PowerPoint]: suport a la docència, a l’aprenentatge i al

desenvolupament de les competències informacionals.” 2007. Presentació de la IV Trobada de

Professorat de Ciències de la Salut, celebrada a la UB el dia 1 de juny de 2007.

• Rovira, Anna. “Construyendo UPCommons, el repositorio institucional de la UPC” [Presentació

PowerPoint]. 2007. Presentació de les XII Jornadas Nacionales de Información y

Documentación en Ciencias de la Salud, celebrades a Saragossa els dies 24, 25 i 26 d'octubre

de 2007.

• Sunyer, Sílvia; Colás, Sílvia; Vives, Josep; Bagés, Taïs. "Iniciativas de la Biblioteca de la Escuela

Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú en el proceso de transformación de

la educación superior". Jornadas de Innovación Educativa (2as : 2007: Zamora). “El Espacio

Europeo de Educación Superior: una oportunidad para las enseñanzas técnicas.” Salamanca:

Universitat de Salamanca, 2007.

• Vilaplana, Neus. "La digitalización y acceso abierto a las revistas de arquitectura de la UPC".

Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecas de Arquitectura, Construcción y Urbanismo. Jornadas

(18es: 2007: Lleó). Las publicaciones periódicas de arquitectura, construcción y urbanismo.

El personal de les biblioteques ha publicat els articles professionals següents:

• Carnerero, Francesc; Yoldi, Àlex; Clavero, Javier. "Com podem aplicar les TIC a la biblioteca?

Què podem fer amb pocs recursos i una mica d'imaginació?". BiD [en línia]: textos universitaris

de biblioteconomia i documentació. 2007. Núm. 19 (desembre). <http://www2.ub.edu/bid/

consulta_articulos.php?fichero=19carner.htm> [Consulta: 03 Març 2008].

• Juste, Marisa; Codina, Miquel; López, Marta [et al.]. The Tempus Project “Maracanda”:

University Libraries Towards The New Millennium. A: Tempus III in Uzbekistan.- Tashken :

National Temous Office in Uzbekistan, 2007.

• Martínez, Didac; López-Vivancos, Marta; Sunyer, Sílvia; Vives, Josep. "La planificación como

estrategia en las bibliotecas de la UPC". El profesional de la información. 2007. Vol. 16, núm.

4 (juliol/agost), p. 344-353.

• Rodríguez Parada, Concepción; Sunyer, Sílvia; Vela, Leonor; Vives, Josep. "Elaboració del Codi

deontològic del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya". Item: revista

de biblioteconomia i documentació. 2007. Núm. 45 (gener/abril), p. 29-46.

• Rodríguez Parada, Concepción; Sunyer, Sílvia; Vela, Leonor ; Vives, Josep. "Código

deontológico del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya: ¿cómo? y ¿por

qué?". Educación y biblioteca. 2007. Núm. 159 (p. 127-133).

• Rovira, Anna. "Les biblioteques universitàries i el suport a la recerca". BiD [en línia]: textos

universitaris de biblioteconomia i documentació. 2007. Núm. 18 (juny). <http://

www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=18rovir1.htm> [Consulta: 26 Juliol 2007].

• Simó Guzman, Pep; Sunyer, Sílvia [et al.]. "Mejorando Intangible capital en su tercer año".

Intangible capital. 2007. Vol. 3, núm. 15 (gener/març), p. 1-14.
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• Vives, Josep. "Confidencialidad y derechos de autor en un proyecto de intranet". El profesional

de la información. 2007. Vol. 16, núm. 3 (maig/juny), p. 188-205.

L’SBD ha organitzat el 19è Fòrum de Coneixements, amb les presentacions següents:

• Una nova aplicació per gestionar els dossiers d'informació bibliogràfica. Jordi Escaler, Imma

Suy (Biblioteca ETSAB).

• Borsa PFC, la gestió de les ofertes de PFC a l'ETSEIB. Laia Alonso (Biblioteca ETSEIB).

• PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya. Ciro Llueca (Biblioteca de Catalunya).

• Dipòsit digital de documents de la UAB. Cristina Azorín (Servei de Biblioteques de la UAB).

• Estudi bibliomètric sobre la producció científica a l’EPSEM. Montserrat Méndez (BCUM).

• Portal d’Història en obres. Neus Vilaplana (Biblioteca ETSAB).

• Visites: Biblioteca del Campus d’Arenberg. Universitat Catòlica de Lovaina i Biblioteca de la

Universitat de Maastricht. Roser Gómez (BCBL), Marta López (Serveis Generals de

Biblioteques), Neus Vilaplana (Biblioteca ETSAB).
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10. Organització i gestió

Les  biblioteques  han col·laborat activament

amb organisme s professionals d’àmbit  internacional

Organització de l'SBD

Durant l’any 2007 s’ha procedit a iniciar les actuacions establertes a Aprèn 2010, el Pla estratègic

de biblioteques per al període 2007-2010. Aprèn 2010 és el marc sota el qual l’SBD es compromet

a col·laborar estretament en els reptes que té plantejats la Universitat. El Pla, que resumeix la funció

de las biblioteques de la UPC, assumeix una de les funcions bàsiques de la nostra universitat i de

la resta de centres d’Europa en els propers anys: el desenvolupament de l’espai europeu d’educació

superior (EEES) i l’espai europeu de recerca (EER).

Biblioteques amb nous espais i equipaments perquè l’estudiantat pugui treballar i aprendre en

grup, més continguts personalitzats d’informació electrònica com a suport a l’aprenentatge en

xarxa, dipòsits digitals al servei de la publicació científica i docent de la Universitat per potenciar la

visibilitat de la producció del professorat i els investigadors a Internet, bibliotecaris que assumeixin

nous rols professionals, que formin els usuaris en les noves competències transversals como ara les

competències informacionals. Aquests són alguns dels reptes del nou pla estratègic com a resposta

de les biblioteques als nous reptes que l’educació superior té plantejats en els propers anys.

El Pla estratègic s’estructura en 10 eixos, que a la vegada se subdivideixen en 5 àrees d’actuació

amb un total de 50 àrees que cal desenvolupar en els propers anys. Els 10 eixos d’actuació aglutinen

els conceptes que es consideren clau per al desenvolupament de las biblioteques de la UPC durant

el període 2007-2010. Per a cada un dels eixos s’ha establert una bateria d’indicadors, quantitatius

i qualitatius, que han de permetre mesurar el nivell d’assoliment de les actuacions proposades:

1.Instal·lacions

2.Tecnologia

3.Col·leccions

4.Bibliotècnica

5.Serveis bibliotecaris

6.Competències informacionals

7.Coneixement UPC
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8.Accés a la cultura

9.Professionals

10.Organització i gestió

Prenent com a marc de referència les directrius establertes en els seus plans estratègics, la direcció

de l’SBD i les biblioteques estableixen programes d’accions anuals. Es tracta d’un procés

sistematitzat que fixa objectius amb terminis, que designa recursos i que assigna al personal les

seves responsabilitats.

L’establiment d’objectius es basa en el treball en grup, en el concepte de servei únic i en la

participació de tot el personal de les biblioteques.

Durant l’any 2007 les biblioteques han incrementat el seu fons amb l’adquisició de 9.957 nous

volums físics. D'aquests volums, 8.485 corresponen al pressupost ordinari de la UPC, amb una

despesa de 432.628,78 euros, i 1.540 volums provenen dels pressupostos extraordinaris que han

rebut les biblioteques, amb una despesa de 85.960,66 euros.

En la distribució de pressupostos per adquirir bibliografia docent de grau i de màsters oficials s'ha

emprat una nova fórmula de distribució, tenint en compte com a indicador el nombre d'estudiants

matriculats en cada centre.

Un any més s’ha destinat una pressupost especial de 17.020,23 euros per adquirir bibliografia per

millorar les col·leccions bibliogràfiques especials i patrimonials de les biblioteques. El pressupost

s’ha distribuït entre les biblioteques en una convocatòria prèvia presentació de projectes i s'han

adquirit 602 nous volums.

Per segon any consecutiu s’ha continuat amb la prova pilot de racionalització de les d’adquisicions,

que ha permès adquirir de manera centralitzada els fons bibliogràfics de l’EPSC i l’ETSEIB.

Comunicació, participació i màrqueting

Durant l’any 2007 s’ha posat en funcionament el CanalBIB, un sistema de difusió d’informacions

d’interès per als usuaris de les biblioteques que vol complementar altres mitjans utilitzats per les

biblioteques per difondre novetats, notícies i altres informacions d’interès (web, panells

d’informació, tríptics...). L’objectiu del CanalBIB és utilitzar pantalles d’LCD de gran mida per captar

l’atenció a través de la projecció d’informació multimèdia i explotar així tot el potencial comunicatiu

que ofereix aquest atractiu mitjà.
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Durant l’any 2007 també s’han publicat dos nous números del butlletí TEch: recursos d’informació

en ciència i tecnologia que edita l’SBD i que està disponible a Bibliotècnica.

La Biblioteca de l’EPSEVG ha desenvolupat el Pla de comunicació interna de la Biblioteca.

Qualitat, avaluació i benchmarking

Durant l’any 2007 s’ha treballat en les especificacions tècniques i en la definició de dades i

indicadors de l’aplicació anomenada “Magatzem de dades estadístiques” de l’SBD, que permet

recollir, preservar i consultar les principals dades i els indicadors estadístics de l’activitat de les

biblioteques de la UPC.

Lideratge del CBUC i altres col·aboracions

L’SBD ha participat en el desenvolupament dels objectius de la línea 2 del II Pla estratègic de

REBIUN, i en particular en el desenvolupament del portal “Recolecta: recolector de ciencia abierta”,

conjuntament amb la FECyT (Fundació per a la Ciència i la Tecnologia).

L’SBD ha iniciat la seva participació en dos nous projectes internacionals:

• DART-Europe (Digital Access to Research Theses), que té com a objectiu facilitar l’accés obert

a les tesis electròniques europees. El CBUC ha signat l’acord amb DART-Europa i és membre

actiu del projecte, representat per la UPC. Les tesis llegides en les institucions membres del

CBUC es poden consultar en aquest portal des del passat mes de maig.

• El projecte europeu COMMUNIA, que es desenvolupa entre el setembre de 2007 i l’agost de

2010, i que té com a principal objectiu construir una xarxa d’organitzacions que es converteixin

en el punt de referència europeu per al debat de polítiques i estratègies en tot allò relacionat

amb el concepte de domini públic en un entorn digital.

La Biblioteca de l’EPSEB ha continuat establint contactes i intercanviant experiències amb diferents

biblioteques, com ara la de la Universitat de Lleida o la de l’Escola Tècnica Superior de Gestió de

l’Edificació de València, i ha consolidat la seva col·laboració amb la Biblioteca del Col·legi

d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (COAATB).

La BCUM, en el marc del procés d’integració de la Biblioteca d’Igualada, ha establert un nou model

organitzatiu per unificar criteris i millorar la comunicació amb la Biblioteca. Cal destacar les reunions

periòdiques amb el personal, el seguiment, l’estudi i el posterior funcionament del préstec

interbibliotecari i la inclusió de la Biblioteca a Bibliotècnica.
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La Biblioteca de l’ETSEIB ha participat en convocatòries extraordinàries d’altres organismes per

captar recursos externs. Concretament s’han presentat sol·licituds a la Fundació Caixa de Catalunya

i al Ministeri de Cultura per donar suport a la desadificació de materials bibliogràfics i la digitalització

del Fons Històric de Ciència i Tecnologia, respectivament.

La Biblioteca de l’EPSEVG ha portat a terme les accions de millora detectades arran de l’enquesta

de satisfacció de les biblioteques de la UPC per part dels estudiants (curs 2006-2007):

redireccionament de les impressions al centre de càlcul de l’Escola, creació d’una zona d’escaneig

a l’àrea de formació i ampliació de l’horari d’obertura de la Biblioteca durant els festius (Nadal) i el

període comprés entre novembre de 2007 i gener de 2008.
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11. Oficina de Documentació i Arxiu

El 2007 ha representat l’any de la reorganització i la integració de l’Oficina de Documentació i Arxiu

(ODA) a l’SBD. Ha estat un període en què s’han posat les bases per a la nova organització dels

arxius de la UPC i durant el qual s’han treballat projectes en els àmbits següents: identificació de

les necessitats d’arxiu a les unitats de la UPC; configuració d’un nou sistema de gestió dels arxius;

implicació en el projecte d’administració electrònica a la UPC, i concreció de l’abast dels serveis i la

millora de l’organització i la gestió dels arxius de la UPC.

El procés d’integració de l’ODA en l’SBD ha comportat, entre altres aspectes, una nova organització

de les persones adscrites a l’Oficina i el trasllat d’aquest personal als espais de l’SBD a TG.

Durant el 2007 s’ha revisat el procediment de transferència de documentació als dipòsits d’arxiu

de la UPC, s’ha elaborat el Protocol d’actuació en cas de detecció d’una plaga de fongs, s’ha procedit

a revisar el quadre de classificació de la documentació de la UPC i s’ha configurat l’accés a l’actual

gestor de documents d’arxiu, l’ArxiuODA, a 15 persones de sis unitats de la Universitat.

S’ha dut a terme un estudi de la situació dels arxius amb visites a tots els centres docents de la UPC

per conèixer l’estat dels diferents dipòsits d’arxiu i el grau d’integració dels centres als processos de

gestió documental. Pel que fa a l’arxiu del Rectorat, s’ha començat el projecte d’organització, que

ha consistit en la tria i la catalogació (o l’eliminació, si escau) de la documentació, la posterior

digitalització per facilitar l’accés electrònic i l’enquadernació de la documentació original.

S’ha elaborat el document Sistema de gestió de documents d’arxiu (SGDA), que recull funcionalitats i

requeriments del SGD/SGDA de la UPC i que presenta una selecció d’aplicacions susceptibles de

ser la plataforma en què es fonamenti el sistema de gestió documental de l’e-administració a la UPC

i, en particular, del sistema de gestió de l’arxiu de la UPC, ja sigui en documentació en suport físic

o electrònic. D’altra banda, l’ODA ha participat activament en el projecte e-administració de la

Universitat amb tasques d’assessorament en allò relatiu a la documentació generada en processos

concrets de diverses unitats de la UPC: Departament d’Arquitectura de Computadors, Centre de

Transferència de Tecnologia (CTT), Secretaria General i Servei d’Economia.
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Annex 1. Dades estadístiques

Taula 1: Usuaris potencials

2005 2006 2007 % +/-

Estudiantat 1r-2n cicle(*) 30.873 30.535 28.364 -7%

Professors(*) 2.555 2.592 2.656 2%

Estudiantat doctorat(*) 2.985 2.052 2.915 42%

PAS(*) ----- 103 1.332 1193%

Estudiantat màsters oficials 1.294 1.483 1.525 3%

Títols propis 615 550 506 -8%

Centres adscrits 1.525 1.362 1.155 -15%

Cursos de postgrau (FPC) 887 828 632 -24%

Programes de postgrau (FPC) 1.172 1.271 1.077 -15%

Programes de màster (FPC) 1.638 1.788 1.183 -34%

Cursos d'especialització (FPC) 1.055 1.880 1.572 -16%

Total 44.599 44.444 42.917 -3%

(*)S'inclouen els professors, estudiants i PAS de l'ESAB, EUETIB i EUETII

Instal·lacions i equipaments

A. Infraestructura

2005 2006 2007 % +/-

Metres quadrats 17.279 19.993 19.993 0%

Seients 2.996 3.125 3.392 9%

Metres lineals de prestatgeria 18.669 23.394 23.394 0%

B. Obertura de les biblioteques

2005 2006 2007 % +/-

Mitjana dies obertura anual 248 248 249 0%

Mitjana hores setmanals 57 57 57 0%
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C. Visitants

2005 2006 2007 % +/-

Totals 2.586.465 2.887.237 2.602.733 -10%

En dies festius 127.836 155.368 177.259 14%

E. Equipaments

2005 2006 2007 % +/-

Càmeres fotogràfiques 3 10 12 20%

Càmeres vídeo 5 12 13 8%

Escàners usuaris 39 31 6 -81%

Escàners personal 10 17 14 -18%

Fotocopiadores usuaris 19 16 17 6%

Fotocopiadores personal 11 10 8 -20%

Impressores usuaris 11 13 8 -38%

Impressores personal 69 69 80 16%

Lectors-reproductors àudio 23 11 6 -45%

Lectors-reproductors microformes 9 9 3 -67%

Màquines autopréstec 3 3 3 0%

PC personal 207 181 274 51%

PC usuaris sobretaula 351 420 352 -16%

PC usuaris portàtils 19 95 145 53%

Reproductors vídeo 46 39 23 -41%

TV 35 32 16 -50%

Taula 3: Col·leccions

A. Recursos d'informació electrònics

2005 2006 2007 %  +/-

Bases de dades electròniques 177 235 234 0%

Ep! Recursos d'interès politècnic 1.616 1.893 1.973 4%

Llibres digitals 4.719 7.533 8.305 10%

Revistes electròniques 7.229 7.960 8.577 8%
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Sumaris electrònics 428.545 473.616 475.204 0%

B. Coneixement UPC

2005 2006 2007 %  +/-

Tesis Doctorals en Xarxa(*) 3.033 4.012 4.144 3%

Treballs acadèmics UPC 786 1.389 1.869 35%

Títols a Revistes i Congressos UPC 10 22 31 41%

Articles a Revistes i Congressos UPC 583 1.268 2.900 129%

Publicacions a E-prints UPC ----- 259 923 256%

Materials docents al Dipòsit de Materials Docents 14.481 17.333 22.480 30%

Videoteca UPC 181 224 226 1%

Arxiu gràfic de l'ETSAB ----- 2.933 3.241 11%

(*)Inclou el total de tesis consutables al TDX (www.tdx.cuc.es)

C. Fons bibliogràfic al Catàleg de les biblioteques de la UPC

2005 2006 2007 % +/-

Títols de llibres(*) 263.368 283.385 297.347 5%

Títols de revistes(*) 18.984 20.410 21.129 4%

Exemplars de llibres (suport físic) 499.996 535.545 557.110 4%

Col·leccions de revistes (suport físic) 23.791 20.317 20.397 0%

(*)Inclou el total de títols alcatàleg, independentment del suport

Taula 4: Serveis bibliotecaris

A. Préstec

2005 2006 2007 % +/-

Total de préstecs 286.029 276.201 323.421 17%
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B. Préstec per tipus d'usuari

2005 2006 2007 %  +/-

Usuaris 1r-2n cicle 69,2% 67,8% 66,3% -2%

Professors 15,1% 10,1% 10,9% 7%

3r. Cicle 3,9% 14,9% 15,0% 1%

PAS 9,3% 4,5% 5,2% 16%

No UPC 2,5% 2,7% 2,7% -2%

C. Servei d'Obtenció de Documents

2005 2006 2007 % +/-

Peticions demanades per biblioteques UPC 2.961 2.860 3.294 15%

Peticions subministrades per biblioteques UPC 3.480 3.523 2.046 -42%

D. Formació d'usuaris: sessions d'acollida

2005 2006 2007 %  +/-

Sessions 134 124 128 3%

Places ofertades 5.921 5.883 5.490 -7%

Assistents 4.501 3.967 3.821 -4%

Hores de formació impartides 141 128 108 -16%

E. Formació d'usuaris en informació especialitzada

2005 2006 2007 %  +/-

Sessions 300 261 243 -7%

Assistents 2.668 2.993 3.009 1%

Hores de formació impartides 1.255 1.133 1.374 21%

G. Ús dels recursos electrònics

2005 2006 2007 % +/-

Consultes a Bibliotècnica 18.450.413 31.067.146 48.746.735 57%

Consultes al catàleg 6.472.909 11.226.144 2.858.112 -75%

Consultes a bases de dades(*) 324.000 447.249 587.460 31%

(*)A partir de 2001, s'inclouen consultes a la Biblioteca digital del CBUC
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H. Servei d'Informació Especialitzada

2005 2006 2007 %  +/-

Consultes especialitzades --- 316 149 -53%

I. Servei de Propietat Intel·lectual

2005 2006 2007 % +/-

Consultes ateses 8 51 61 20%

Identificadors tramitats (DL, ISBN, ISSN) 16 206 253 23%

J. Servei de Préstec de Portàtils

2005 2006 2007 %  +/-

Préstecs ----- 2.217 15.438 596%

Reserves ----- 203 1.036 410%

K. La Factoria de Recursos Docents

2005 2006 2007 % +/-

Materials docents elaborats 33 30 28 -7%

Activitats formatives 3 8 3 -63%

Taula 5: Personal

A. Personal del Servei de Biblioteques

2005 2006 2007 % +/-

Bibliotecaris 91 94 95 1%

Tècnics de Suport a Biblioteques 43 44 44 0%

Personal d'administració 6 6 6 0%

Personal informàtic 4 4 4 0%

Becaris (equivalent a la jornada completa) 48 50 48 -4%

Total(*) 192 198 197 -1%

(*)Inclou personal de caps de setmana
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B. Activitats formatives al personal del Servei de Biblioteques

2005 2006 2007 % +/-

Sessions 37 46 66 43%

Assistents 191 256 222 -13%

Hores de formació impartides 333 575 687 19%

Taula 6: Pressupost

A. Pressupost assignat al Servei de Biblioteques

2005 2006 2007 % +/-

Pressupost del Servei de Biblioteques 1.868.234 1.948.532 1.988.616 2%

Funcionament del Servei de Biblioteques 63.100 63.100 63.100 0%

Beques estudiants (*)

Becaris pagats per l'SBD 168.742,84 180.156,60 221.747 23%

Becaris factories(**) 85.180,80 76.066,12 -----

Becaris pagats Escoles 69.134,21 98.085,26 84.966 -13%

Total 2.254.392 2.365.940 2.358.429

(*)A partir del 2002, beques pagades per: SBD, ICE/CRSD i altres
(**)A partir de 2007, pressupost únic per a beques SBD + factories

B. Altres pressupostos gestionats per les biblioteques de la UPC

2005 2006 2007 % +/-

Altres pressupostos(*) 261.949,24 274.546,02 95.960,66 -65%

(*)Unitats UPC, subvencions, col·legis, etc.
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Annex 2. Noms de les biblioteques

BRGF Biblioteca Rector Gabriel Ferraté

BCT Biblioteca del Campus de Terrassa

BCBL Biblioteca del Campus del Baix Llobregat

FME Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística

ETSAB Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

ETSEIB Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona

FNB Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona

ETSAV Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

EPSEB Biblioteca de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

BCUM Biblioteca del Campus Universitari de Manresa

EPSEVG Biblioteca de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

EUETIB Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

EUETII Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Igualada
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