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Introducció

En aquesta Memòria 2008 trobareu les actuacions més destacades que les biblioteques de la UPC

han dut a terme durant aquest any.

Les biblioteques han adequat els seus espais i equipaments per donar suport a l’aprenentatge

col·laboratiu, adaptant-los als requeriments dels nous plans d’estudis i facilitant el treball en grup,

l’estudi i la recerca. Actualment les biblioteques ja disposen de més de 40 sales de treball en grup.

Durant el 2008 s’ha estrenat una nova interfície de consulta web del Catàleg de les biblioteques,

que és l’aparador d’un nou sistema automatitzat per a les gestions del préstec, la catalogació o les

adquisicions de les biblioteques. Aquest canvi de sistema el fan conjuntament totes les universitats

catalanes que són membres del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el

programari escollit ha estat Millennium, de l’empresa Innovative Interfaces.

El procés de migració de les dades al nou Catàleg ha durat mesos i ha comportat una feina molt

intensa a tot el personal de les biblioteques. Al marge de les importants millores en les opcions del

Catàleg, el nou sistema també ha implicat un canvi en la majoria de procediments interns de les

biblioteques.

Les biblioteques han continuat apostant per la innovació tecnològica. Enguany la Biblioteca del

Rector Gabriel Ferraté ha posat en marxa un servei de préstec de lectors de llibres electrònics (e-

readers) que en un futur s’estendrà a altres biblioteques de la universitat. Durant aquest any, les

biblioteques també han treballat en el desenvolupament d’altres projectes com l’ús d’un escriptori

virtual com a eina de gestió interna, amb la tecnologia Netvibes, per donar un millor servei als

usuaris presencials de les biblioteques. Aquesta és una de les primeres experiències, entre les

biblioteques espanyoles, en l’ús dels escriptoris virtuals com a eina de gestió.

La innovació també s’ha aplicat als serveis que s’ofereixen a la comunitat universitària. En aquest

sentit, diverses biblioteques han apostat per posar en marxa serveis 2.0 amb la creació de pàgines

a Facebook i la promoció de la utilització  de  xarxes socials per a usos acadèmics.

El nombre d’entrades a Bibliotècnica, la Biblioteca digital de la UPC, s’ha duplicat respecte de l’any

anterior. Aquesta dada confirma el fet que un nombre molt elevat d’usuaris accedeixen als

documents i serveis electrònics a través d’aquest recurs.
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UPCommons, el portal d’accés obert al coneixement de la UPC, ha continuat incrementant els seus

continguts i ha contribuït a augmentar la visibilitat de la producció científica i docent de la

universitat. Segons el Rànquing Mundial de Dipòsits Acadèmics que elabora el Laboratori de

Cibermetria del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), UPCommons se situa entre

els dipòsits més importants del món ocupant-hi el lloc 51.

Anna Rovira i Fernàndez

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

Les  biblioteques  continuen  adaptant  els  seus  espais

per  donar  suport  a l’aprenentatge  en  grup

Durant l’any 2008 s’han comptabilitzat 2.575.701 visitants a les biblioteques de la UPC, dels quals

169.967 hi han accedit en horaris d’obertura extraordinària. De nou, maig i juny són els mesos en

què s’ha rebut una afluència de visitants més elevada.

Les biblioteques1BRGF, BCT, ETSAB, ETSEIB, BCUM, EPSEVG, EUETIB i EUETII continuen obrint en

horari extraordinari de caps de setmana, festius i nits i, en períodes d’exàmens, a més, la BRGF ha

continuat amb la prova pilot d’ampliar els horaris fins a les 2.30 h de la matinada. D’altra banda,

l‘FME ha ampliat l’horari de les seves sales de treball, que es queden obertes quan la Biblioteca

tanca.

Cal tenir en compte que molts usuaris visiten les biblioteques virtualment, accedint als documents

i serveis electrònics a través de Bibliotècnica, la Biblioteca digital de la UPC.

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

Les biblioteques han adequat els seus espais i equipaments per donar suport a l’aprenentatge

col·laboratiu, adaptant-los als requeriments dels nous plans d’estudis i facilitant el treball en grup,

l’estudi i la recerca. Actualment les biblioteques disposen de 40 sales de treball en grup amb un

total de 257 seients.

La BRGF ha dut a terme remodelacions d’espais i equipaments per millorar els serveis als usuaris i

també el treball intern de la Biblioteca. Les actuacions més destacades han permès ampliar les places

d'estudi individual en 83 punts de treball, crear 6 sales de treball en grup a la segona planta (amb

capacitat per a 36 persones i amb pissarres i equipaments multimèdia), instal·lar nous endolls per

a l’alimentació d’ordinadors portàtils, modificar el mobiliari d'ús dels PC a l’abast dels usuaris i

reestructurar l’espai de tractament tècnic dels documents.

1 Consulteu el significat dels acrònims de les biblioteques en l'apèndix d'aquest document.
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La BCT ha incrementant els punts de lectura amb connexió elèctrica per facilitar el treball amb

ordinadors portàtils. També ha posat en marxa dues noves sales de treball en grup.

La Biblioteca de l’FME ha muntat noves prestatgeries per millorar l’organització del fons bibliogràfic

de les revistes, els fons de departaments, les tesis, els PFC i les pel·lícules. A més, ha millorat les

instal·lacions de la sala d’estudis i de les sales de treball amb la incorporació de pissarres.

La Biblioteca de l’ETSEIB ha remodelat l’espai físic del servei de préstec, adequant-lo als nous usos

i necessitats fruit de l’adaptació dels estudis a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

La Biblioteca de l’FNB ha reformat els seus espais, fet que li ha permès incrementar els metres lineals

de prestatgeries. També ha renovat el taulell d’atenció als usuaris i els espais de treball intern.

La Biblioteca de l’EPSEB ha incrementat el número de sales de treball en grup, que han passat de

2 sales a 6; ha creat nous espais com ara una sala de reunions per a 15 persones, una sala de formació

per a 20 persones i la nova sala de La Factoria de recursos docents, i ha ubicat a la Biblioteca l’Arxiu

de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya amb l’objectiu de formar una col·lecció especialitzada en

projectes de fi de carrera sobre patrimoni arquitectònic dirigits des de l’EPSEB.
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Noves biblioteques

La Biblioteca de l’ETSAB ha planificat totes les actuacions relacionades amb la nova biblioteca que

s’inaugurarà el curs vinent: espais, instal·lacions, mobiliari, senyalització, etc.

Accessibilitat, manteniment i seguretat

Diverses biblioteques han dut a terme actuacions adreçades a la millora de les condicions de

seguretat i evacuació de les instal·lacions gestionades pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals de

la Universitat.

La BRGF ha avançat en la implementació del pla de prevenció millorant la senyalització i

l’accessibilitat en cas d'emergència i substituint l’actual sistema de megafonia per emergències.

La Biblioteca de l’EPSEB ha millorat la seguretat dels seus espais incrementant el nombre de càmeres

del sistema de vídeo-vigilància.

La Biblioteca de l’EPSEVG també ha millorat les condicions de seguretat i evacuació de l’edifici: ha

finalitzat la instal·lació del sistema de megafonia per emergències i ha portat a terme un acció

informativa sobre la seva utilització a tot el personal de la Biblioteca; ha millorat la senyalització, els

recorreguts i els llums d’emergència de la Biblioteca; ha millorat l’accessibilitat i l’organització del

magatzem d’acord amb les necessitats detectades pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals i ha

fet un simulacre d’evacuació de l’edifici de la Biblioteca.

La Biblioteca de l’FME ha dut a terme una campanya de silenci per aconseguir un ambient que

millori la qualitat de l’estudi a la sala de lectura de la Biblioteca i a la sala d’estudis de la Facultat.

Es va fer una enquesta als usuaris durant el període d’exàmens i, a partir dels resultats, s’han

practicat les millores oportunes.

La biblioteca de l'EUETII ha revisat i refet la retolació i senyalització de la Biblioteca. S’han

confeccionat nous rètols per tal que l’usuari pugui ser més autònom en localitzar a primer cop d’ull

no només el fons documental, sinó també els diferents serveis de què disposa i ofereix la nostra

Biblioteca.

Facilitats i altres serveis directes a l'usuari

La BRGF i la Biblioteca de l’ETSAB han instal·lat una bústia de retorn 24 hores a l’exterior de la

Biblioteca per facilitar la devolució de llibres als usuaris.
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La Biblioteca de l’ETSAB també ha instal·lat una màquina d’autopréstec per descongestionar i

millorar el servei de préstec de documents.
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2. Tecnologia

Les biblioteques disposen d’un nou sistema d’automatització que millora

les prestacions de l’antic Catàleg

Equipament TIC

Les biblioteques han continuat potenciant l’ús de les TIC en la prestació de serveis i en l’accés als

recursos d’informació, i han renovat els equipaments.

El servei de préstec d’ordinadors portàtils, disponible a totes les biblioteques, continua sent un dels

serveis més utilitzats i més ben valorats pels usuaris. Durant l’any 2008 s’han fet 31.116 préstecs

d’ordinadors portàtils a un total de 7.336 usuaris.

La BRGF ha augmentat les prestacions relacionades amb les TIC al servei dels usuaris i també del

personal de la Biblioteca ha creat una aplicació per informar als usuaris de la disponibilitat

d’ordinadors a l'Àrea Clic de la Biblioteca, un punt d'informació digital que substitueix els materials

de difusió en paper i ha creat una nova imatge de programari per als ordinadors portàtils que la

Biblioteca ofereix en préstec.

La BCT ha millorat la seva Àrea de Recursos Electrònics amb la instal·lació de nous ordinadors i

l’increment de programaris disponibles.

La BCUM ha renovat els ordinadors de l’Àrea Multimèdia, els ordinadors de l’aula de formació i els

aparells reproductors de DVD.
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La Biblioteca de l’EPSEB ha renovat el seu parc informàtic i també ha posat en marxa un servei

d’escàner públic.

La Biblioteca de l’EPSEVG ha renovat l’equipament informàtic de l’Àrea de Formació amb 13

ordinadors.

La Biblioteca de l’EUETIB ha renovat diversos ordinadors de sobretaula i portàtils així com

impressores i també tots els monitors.

Innovació tecnològica

Durant el 2008, s’ha implementat un nou sistema d’automatització de les biblioteques de la UPC

amb el programa Millennium. Després d’una primera fase de configuració i migració de continguts

des de l’antic sistema, s’ha posat en marxa el mòdul de catalogació, que ha implicat el canvi del

format de codificació de dades, adoptant el sistema MARC21 com a substitut del format CATMARC.

Posteriorment, s’han implementat els mòduls de préstec, control automatitzat de revistes i Catàleg

via web. La posada en marxa del nou sistema ha suposat impartir formació a la majoria del personal

de l’SBD sobre l’ús dels diferents mòduls de treball intern i sobre el nou format de codificació de

dades MARC21.

Durant l’any 2008 també s’han esmerçat esforços en la implementació de dues noves aplicacions

per millorar la gestió i la consulta dels recursos electrònics disponibles a Bibliotècnica: el gestor

d’enllaços SFX i el metacercador MetaLib. MetaLib permet cercar de manera simultània en diferents

recursos disponibles a la biblioteca digital, localitzar els documents i enllaçar amb el text complet

si està disponible, a més de personalitzar les cerques i crear alertes.

Durant aquest any la BCBL ha treballat, conjuntament amb la BRGF, en el desenvolupament d’un

escriptori virtual com a eina de gestió interna, amb la tecnologia Netvibes, per donar un millor servei
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als usuaris presencials de la Biblioteca. Aquesta és una de les primeres experiències dins el conjunt

de les biblioteques espanyoles en l’ús d’escriptoris virtuals com a eina de gestió.

La BCBL també ha posat en funcionament un sistema automàtic de generació de continguts

dinàmics que, a través de pantalles, projecta informació actualitzada al moment sobre la

disponibilitat d’ordinadors a l’aula d’informàtica i les reserves de portàtils i ordinadors de taula.

La BRGF ha realitzat un seguit d’actuacions que tenen com a denominador comú la clara aposta

per la innovació tecnològica: ha posat en marxa un nou servei de préstec de lectors de llibres

electrònics (e-readers) que inclouen una àmplia col·lecció de llibres en aquest format, que es posen

a disposició dels usuaris; ha organitzat un concurs de programació sobre serveis innovadors a la

BRGF obert als estudiants; ha posat en marxa un sistema d'alertes de servei per SMS, i ha creat una

infraestructura TIC i d’aplicacions informàtiques a les noves sales de treball en grup.

La BCT ha col·laborat en la prova pilot del projecte “MediaTIC” del Campus de Terrassa que

consisteix a enregistrar vídeos docents amb l’objectiu de crear i difondre a través del web “píndoles”

de contingut docent en format vídeo.

La Biblioteca de l’ETSAB ha elaborat un procediment de digitalització de materials i fluxos de treball

de la seva Factoria de Recursos Docents, que porta a terme un gran nombre d’actuacions

relacionades amb la digitalització de documents.

La Biblioteca de l’ETSEIB ha planificat una sèrie d’actuacions per millorar la gestió de l’equipament

TIC, així com els serveis que se’n deriven: ha posat a disposició dels usuaris un PC per consultar la

premsa digital, creant també una pàgina web específica per donar accés a aquest recurs; ha millorat

el servei de préstec d’ordinadors portàtils, informant de la seva disponibilitat a través d’SMS i també

a través de la pantalla del canalBIB; ha millorat la qualitat de la intranet de la Biblioteca, actualitzant

la documentació obsoleta i millorant-ne la indexació.
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La BCUM ha creat un dipòsit de fotografies per facilitar-ne la recuperació i ha adaptat una aplicació

de la pàgina web de l’EPSEM  per tramitar les reserves de la seva aula de formació.

Gestió, manteniment i seguretat

L’SBD ha millorat l’accés als serveis digitals de les biblioteques normalitzant el sistema d’autenticació

amb el nou estàndard OpenLDAP implementat per la UPC.

També s’ha millorat la integritat dels servidors i de les dades que contenen traslladant-los al nou

Centre de Processament de Dades (CPD) de la UPC.

Finalment, s’han actualitzat les versions de les aplicacions de Notes en una nova versió i s’ha donat

suport al desplegament de la instal·lació del nou client als ordinadors de les biblioteques.
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3. Col·leccions

Les  biblioteques continuen augmentant els recursos d’informació que

posen a disposició dels seus usuaris

Organització i gestió de les col·leccions

Durant l’any 2008 s’han catalogat i integrat al Catàleg de les biblioteques de la UPC 40.771 volums,

387 noves col·leccions de revistes i 2.619 documents en suport electrònic. Actualment el Catàleg

dóna accés a 590.312 volums de documents físics, 20.339 col·leccions de revistes en paper, i 20.245

documents en suport electrònic, que en conjunt corresponen a 336.619 títols diferents, dels quals

21.521 són títols nous. Un any més, s’ha destinat un pressupost especial per catalogar els fons

retrospectius de les biblioteques, que ha permès incorporar al Catàleg un total de 4.693 volums.

S’han continuat duent a terme actuacions per millorar la qualitat del Catàleg i, en el marc del CBUC,

s’ha continuat participant en el projecte CANTIC (Catàleg d'Autoritats de Noms i Títols de

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

La Biblioteca de l’EUPMT (Escola Universitària Politècnica de Mataró), que disposa d’uns 3.500

llibres i 4 títols de revistes, ha integrat els seus fons bibliogràfics al Catàleg de les biblioteques de

la UPC.

La BRGF ha creat una base dades per organitzar temàticament els recursos de la Biblioteca i per

facilitar-ne la classificació i l’ús. La nova eina suposa millores en els serveis com la uniformització de

la classificació dels documents de la Biblioteca, la millora de la resposta a demandes complexes

d’informació, la creació d’aplicacions de navegació pels espais i les col·leccions de la Biblioteca o la

uniformització i el control de la retolació temàtica.

La Biblioteca de l’ETSAB ha traslladat les col·leccions bibliogràfiques i d’arxiu de la Càtedra Gaudí

a un nou espai dins del Parc Científic de la UB i també ha elaborat un document amb la política

d’esporgada de la Biblioteca.
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La Biblioteca de l’FNB ha dut a terme un inventari del seu fons i un seguit d’actuacions destinades

a la reorganització de les seves col·leccions com: l’habilitació en una única zona de la guia docent,

la revisió i correcció de l’estat de les publicacions periòdiques i la reorganització espai Projectes i

Treballs de Final de Carrera.

La Biblioteca de l’ETSAV ha reorganitzat totalment la seva hemeroteca i també l'Àrea

d'Autoaprenentatge de català.

La Biblioteca de l’EPSEB ha continuat amb el seu pla de millora de la col·lecció bàsica i ha revisat

tot el seu fons, ha actualitzat la retolació i ha incrementat l’adquisició de bibliografia bàsica en

anglès, entre altres millores.

Col·leccions de suport als estudis de grau i postgrau

Totes les biblioteques han adquirit les novetats de la bibliografia recomanada a les guies docents

de les diferents titulacions dels centres, la bibliografia dels nous màsters inclosa, així com la

bibliografia especialitzada dels estudis.

L’SBD ha participat en l’elaboració d’un nou portal de la UPC amb tota la informació sobre l’Espai

Europeu d’Educació Superior   (https://www.upc.edu/eees).

La Biblioteca de l’FME, amb el suport dels Serveis TIC de la Facultat, ha dut a terme (a través del

sistema d’informació PRISMA, que dóna suport a la gestió dels estudis de la UPC) una millora en la

gestió de la revisió i de l'adquisició de les guies docents de la Facultat.

La Biblioteca de l’EPSEVG ha continuat participant activament en el Fòrum de Docència Virtual (FDV)

de l’Escola, amb la introducció de nous recursos d'informació, la incorporació d’una nova col·lecció

especial sobre l’Espai Europeu d’Educació Superior i l’edició i publicació dels vídeos de les darreres

Jornades de Docència de l’Escola.

Col·leccions especialitzades politècniques

La Biblioteca de l‘FME ha ampliat les subscripcions a revistes amb les publicacions següents:

American Mathematical Society Journal, de l’European Mathematical Society Newsletter, Revista

Matemática Complutense i Revista Matemática Iberoamericana.

La Biblioteca de l’ETSAB s’ha subscrit 3 revistes d’arquitectura que pertanyen al grup de revistes

notables de la UPC.
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La BCUM ha unificat i actualitzat les seccions de normativa, universitats, català, anglès i organització

d’empreses.

Col·leccions culturals, patrimonials i fons antic de la UPC

Durant l’any 2008 s’ha continuat amb el procés de digitalització selectiva de llibres antics de les

biblioteques amb l’objectiu de crear un portal del fons antic de les biblioteques de la UPC. De nou,

s’ha comptat amb un ajut del Ministeri de Cultura per digitalitzar fons patrimonials.

La Biblioteca de l’ETSAB ha endegat diversos projectes de digitalització de col·leccions com la

digitalització del fons Canosa, amb un total de 5.000 làmines corresponents a 89 publicacions, o la

digitalització de les publicacions de l’editorial Garland sobre Le Corbusier, Mies van der Rohe i Henri

Sauvage, per facilitar l’accés als usuaris i garantir-ne la preservació.

En aquesta mateixa línia, la Biblioteca ha creat un grup de treball sobre fons antics en col·laboració

amb professors de l’ETSAB, per oferir assessorament en la presa de decisions sobre les col·leccions

de reserva i la seva digitalització.

La Biblioteca de l’ETSEIB ha disposat del finançament necessari per continuar amb el projecte de

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

Actualment són a la quarta fase del projecte, i ja s’han desacidificat un total de 1.400 volums. En

els espais del Fons Històric de Ciència i Tecnologia de la Biblioteca s’hi ha instal·lat una unitat mòbil

de digitalització, que ha digitalitzat part del fons antic de les biblioteques de la UPC, i que ja ha

digitalitzat 98 volums del Fons.

La Biblioteca de l’EPSEVG ha continuat amb el desenvolupament i l’actualització de la col·lecció

Tecnologia i Discapacitat, (http://bibliotecnica.upc.es/e-portals/tid/) reorganitzant-ne totalment el

portal  i ampliant-la amb 15 títols.

15

http://http://bibliotecnica.upc.es/e-portals/tid/


Memòria 2008 Biblioteques UPC

4. Bibliotècnica

El nombre d'accessos a Bibliotècnica: la biblioteca digital de la UPC

continua augmentant any rere any

Continguts i serveis

El nombre d’accessos a Bibliotècnica (http://bibliotecnica.upc.edu), s’han duplicat respecte de

l’any anterior. Aquesta dada confirma el fet que un nombre molt elevat d‘usuaris accedeixen als

documents i serveis electrònics a través d’aquest portal.

Durant l’any 2008 les biblioteques han creat nous e-portals. Aquests en són alguns exemples:

• Portal "Emmy Noether" (http://bibliotecnica.upc.es/bib200/noether/), de suport bibliogràfic

i documental sobre la matemàtica del curs 2008/09, Emmy Noether. Biblioteca de la’ FME.

• Portal “Cinema i Matemàtiques” (http://bibliotecnica.upc.es/bib200/cinemamatematiques/),

de suport bibliogràfic i documental a l’exposició “Matemàtiques i cinema”. Biblioteca de l‘FME.

• Portal ”Matemàtica recreativa” (http://bibliotecnica.upc.es/bib200/colleccions/recreativa/

inici.htm), s’hi ha incorporat la col·lecció “Jocs matemàtics”, i ha desaparegut l’antic web “Jocs

matemàtics”. Biblioteca de l‘‘FME.

• Portal “En primera persona”. Biblioteca de l’ETSAB.

• Portal “Les exposicions universals” (http://bibliotecnica.upc.es/e-portals/e_universals/Webs/

inici.htm). Biblioteca de l’ETSEIB.

La BRGF ha millorat significativament el seu web, oferint la possibilitat d’accedir a les versions en

castellà i anglès de qualsevol de les pàgines que en formen part, creant una pàgina que aplega

recursos i enllaços d'interès adreçats a estudiants de secundària, i oferint la possibilitat que els

usuaris afegeixin el web BRGF automàticament a De.licio.us, Digg, Yahoo i Facebook. La Biblioteca

també ha creat un web anomenat “OoohWeb” (http://bibliotecnica.upc.es/bib160/serveis/

ooohweb/) que difon eines 2.0 d’interès acadèmic.
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La Biblioteca de l’EPSEVG ha apostat pels serveis 2.0 amb la creació d’una pàgina a Facebook, lloc

web de xarxes socials.

La Biblioteca de l’EUETIB ha creat un noticiari via web dirigit al PDI i PAS de l’Escola.

Bibliotècnica 2.0

Durant l’any 2008 s’ha seleccionat un nou sistema de gestió de continguts (Drupal) per

implementar la nova versió de Bibliotècnica. Drupal és un programari lliure que permet la gestió

distribuïda de continguts i la personalització del lloc web. La comunitat d’usuaris d’aquest gestor

dissenya nous mòduls i noves funcionalitats que han facilitat la integració dels diferents sistemes

d’informació de l’SBD en un mateix entorn.
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5. Serveis bibliotecaris

El  préstec  d' ordinadors  portàtils  es  consolida  com  un  dels  serveis

més  utilitzats  pels  usuaris  de  les  biblioteques

Informació i recerca bibliogràfica

La implementació del nou sistema d’automatització de les biblioteques (Millennium) ha permès

posar en marxa nous serveis als usuaris vinculats al Catàleg, especialment a través de l’apartat “El

meu compte”, des d’on l’usuari pot consultar l’estat de les seves reserves i préstecs, renovar els

préstecs, consultar-ne l’historial i guardar les cerques preferides.

El personal de l’Àrea de Serveis de Suport a la Recerca de la BCBL ha elaborat, per petició de diferents

professors del Campus, 9 informes de proposta d’incorporació de congressos al llistat de congressos

notables de la UPC. La metodologia consisteix a buscar el nom del congrés a la base de dades

SCOPUS d’Elsevier, localitzar les referències i comprovar el seu impacte a la base de dades d’ISI

Journal Citation Reports (JCR).

La Biblioteca de l’ETSAB ha actualitzat la informació sobre els serveis i les col·leccions d’interès per

als arquitectes estrangers en procés d’homologació del títol.

La BCUM ha definit la tipologia d’usuaris del Centre Tecnològic de Manresa per oferir-los serveis

(préstec, servei d’obtenció de documents, servei d’informació especialitzada, etc.).

La Biblioteca de l’EPSEVG ha implementat l’accés al Norweb d’AENOR i ha iniciat un estudi sobre

la viabilitat d’editar una revista científica d’accessibilitat, sol·licitat per la CATAC (Càtedra

d’Accessibilitat de la UPC).

Préstec i obtenció de documents

Les biblioteques de la UPC han fet 330.293 préstecs durant l’any 2008. En aquest període s’han

introduït diverses millores en el préstec i s’han adaptat els processos al nou sistema d’automatització
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Millennium. Cal destacar que al mes d’octubre han començat a circular els nous carnets UPC i que

s’ha posat en marxa una nova aplicació per tramitar carnets provisionals de l’SBD.

Pel que fa al Servei d’Obtenció de Documents (SOD), durant l’any 2008 la UPC ha sol·licitat 3.625

documents mentre que n’ha subministrat un total de 2.581.

Durant l’any 2008 s’ha obert una nova Convocatòria de bons d’obtenció de documents adreçada

als doctorands de la universitat. El bons permeten demanar gratuïtament còpies o préstecs de

documents que no es troben a les biblioteques de la UPC, però que els doctorands necessiten per

elaborar la seva tesi doctoral. En aquesta edició, 200 doctorands han participat en la Convocatòria,

la qual cosa suposa un augment del 14% respecte de l’any anterior. En total, s’han servit 669

documents localitzats en biblioteques espanyoles i estrangeres.

A finals d’any, s’ha unificat la normativa del servei de préstec de portàtils de les diferents

biblioteques i s’han canviat les condicions d’ús del servei, de manera que actualment l’usuari només

ha de signar un únic contracte anual que li permet disposar d’un ordinador portàtil a qualsevol de

les biblioteques de la UPC.

Durant el mes de novembre la Biblioteca de l’EUP de Mataró ha posat en marxa el préstec

automatitzat a través del Catàleg.

La Factoria de Recursos Docents

Durant l’any 2008 les factories han dut a terme 562 actuacions de suport a la innovació docent:

• Encàrrecs: 384

• Autoserveis: 117

• Consultes: 9

• Altres actuacions: 51

S’han fet un total de 48 reserves de recursos: PC, targetes capturadores de vídeo, escàners, càmeres

de vídeo, equips de micròfons, dispositius digitalitzadors de diapositives i altres.

A més, s’han elaborat 38 materials docents. Aquests en són un exemple:
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Treball de recerca Cultiu in vitro
d'espècies vegetals d'interès

ornamental i industrial

3r Congrés d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient

Fons multimèdia per al seguiment
de les assignatures relacionades

amb les màquines

Web de l’assignatura
Informàtica i Dibuix

TechnologyMàster en Ciència i
Tecnologia Aeroespacial

Vídeo La qualitat docent: una visió
des de l'exterior

Serveis per a la innovació i de valor afegit

Durant l’any 2008 l’SBD ha seguit treballant en col·laboració amb altres unitats de la Universitat

vinculades a la recerca (especialment amb l’Oficina Tècnica RDI i l’Oficina de Doctorat) i ha

continuat participant en el projecte DRAC (Descripció de la Recerca i de l’Activitat Acadèmica).
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6. Habilitats informacionals

Les biblioteques han augmentat el nombre d’activitats relacionades amb

l’aprenentatge de les habilitats informacionals

Habilitats informacionals dels estudiants de grau i de postgrau

A l’inici del curs acadèmic 2008-2009 s’han fet 128 sessions d’acollida sobre els recursos i els serveis

bibliotecaris per als estudiants de nou ingrés. Hi han assistit 4.138 estudiants (el 71,9 % del total

dels nous estudiants matriculats, fet que representa un augment del 2,4% respecte al curs anterior).

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

lliurats als assistents. Es constata una progressiva integració d’aquestes sessions en les activitats dels

centres, ja sigui mitjançant la inclusió de les sessions en assignatures o en els actes d’acollida de les

escoles, ja sigui a través d’una implicació i col·laboració més elevades per part del professorat.

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

habilitats informacionals, potenciant la formació en grup vinculada a les assignatures dels estudis i

l’oferta semipresencial a través d’Atenea, la plataforma de suport a la docència de la Universitat.

S’han impartit un total de 294 accions formatives amb l’assistència de 3.736 membres de la

comunitat universitària.

Després de garantir el coneixement dels serveis bibliotecaris bàsics a través de les sessions d’acollida,

adreçades a estudiants de nou ingrés, les biblioteques han continuat oferint la formació específica

necessària per cobrir les necessitats de recursos d’informació dels estudiants durant el 1r i el 2n

cicle.

El 2008, i respecte d’anys anteriors, es comptabilitza un increment a l’alça en l’oferta i l’assistència

a activitats amb reconeixement de crèdits (cursos com ara Els Recursos d'Informació i Documentació

Politècnics: Accés, Ús i Gestió, i Cerca d'Informació i Metodologia per al teu Treball Acadèmic: PFC,

TFC, etc.) i en les sessions individuals sobre recursos específics (especialment sobre bases de dades).

També es referma la col·laboració entre professors i bibliotecaris en el disseny i la impartició de

sessions formatives vinculades a assignatures (pràctiques de cerques d’informació, per exemple, a

les assignatures d’Història de l’Art i de l’Arquitectura II (ETSAB), FIFET - L'Enginyeria de
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Telecomunicació: Fonaments i Funcions (ETSETB), Fonaments de Projectes (ETSEIAT), etc.). Totes

aquestes activitats serveixen de precedent i són experiències a tenir en compte en la incorporació

de la competència genèrica “Ús solvent de la informació” que la UPC vol introduir en els nous plans

d’estudis de grau de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Habilitats informacionals per al PDI i el PAS

Des de les biblioteques s’ha impartit (per a 189 PDI i 43 PAS) formació individual i en grup a mida,

i formació especialitzada en determinats recursos d’informació: bases de dades, l’eina de gestió de

referències bibliogràfiques RefWorks i l’autoarxiu de la producció científica al dipòsit E-prints

d'UPCommons.

En col·laboració amb l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació) de la UPC s’ha organitzat una primera

edició del taller Com Afecta la Propietat Intel·lectual al Professorat Universitari, de vuit hores de

durada, al qual hi van assistir 13 professors. A partir d’aquest taller i de la identificació de les sessions

de formació a mida amb més demanda, s’inicia el disseny de dos tallers adreçats al PDI: Propietat

intel·lectual a la Universitat: Qüestions Bàsiques i Web of Knowledge i Refworks: Gestor de

Referències Bibliogràfiques. Són tallers de tres hores organitzats per l’ICE, que també en fa els

certificats d’aprofitament, i impartits per personal bibliotecari.

Com a accions complementàries, s’ha incrementat la difusió de la formació en línia i presencial que

ofereixen els proveïdors de recursos d’informació, com ara l’Institute for Scientific Information (ISI),

per mitjà de la FECYT, en Web of Knowledge, ProQuest en RefWorks, l’Elsevier’s Day, etc., destinada

específicament al PDI.

Virtualització, programes d’aprenentatge i altres materials didàctics

Un grup de treball format per bibliotecaris formadors ha mantingut l’actualització quadrimestral

dels 14 mòduls que contenen els materials didàctics sobre habilitats informacionals que integren

l’InForma’t, que es troben disponibles a través d’Atenea.

Durant el 2008 s’han actualitzat els tres mòduls amb continguts TIC més subjectes a canvis: “M3.

Eines de cerca d’informació”, “M4. Estratègia de cerca” i “M5. Recuperació de la informació”. També

aquest any, a través del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, s’han traduït els materials a

l’anglès. Actualment ja s’ofereixen en català, castellà i anglès.

L’InForma’t s’ha utilitzat en 13 activitats formatives reconegudes amb 3 crèdits de lliure elecció, en

modalitat presencial i semi-presencial, per a 1r i 2n cicle, i en 9 assignatures de màster sobre

d’habilitats informacionals, quatre de les quals són obligatòries dins el pla d’estudis dels màsters:
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Teoria i Pràctica del Projecte d’Arquitectura, Ciència i Enginyeria de Materials, European Master in

Advanced Materials Science and Engineering (AMASE), Enginyeria Biomèdica (MEB) i Tecnologies

de la Informació. També es mantenen en accés obert a Atenea els apunts i alguns exercicis

autoevaluatius d’InForma’t per oferir materials didàctics als membres de la comunitat universitària

que ho els vulguin utilitzar en règim d’autoaprenentatge.
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7. Coneixement UPC

UPCommons se situa entre els principals dipòsits acadèmics mundials

UPCommons: portal d’accés obert al coneixement de la UPC

Segons el Directori mundial de dipòsits digitals (http://repositories.webometrics.info/

index_es.html)hi ha 2 dipòsits espanyols que se situen entre els 60 més importants del món, un

dels quals és UPCommons, el portal d’accés obert al coneixement de la UPC, que n’ocupa el lloc

51.

El Rànquing mundial de dipòsits acadèmics l’elabora el Laboratori de Cibermetria del Consell

Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), i pren en consideració arxius oberts amb un domini

o subdomini web autònom en què es recullin articles acadèmics o material relacionat amb aquest

camp a disposició dels usuaris d’Internet de manera gratuïta. Per elaborar la llista, els dipòsits

s’ordenen tenint en compte el nombre de pàgines que tenen, el nombre d’enllaços que reben i el

nombre de documents que contenen i de cites que reben.

Durant l’any 2008 el nombre de documents dels dipòsits institucionals de la UPC ha continuat

augmentant, tant a partir de l’autoarxiu per part dels autors com per l’execució de càrregues

massives d’arxius provinents d’altres bases de dades.

Amb l’objectiu de millorar la visibilitat i el posicionament dels continguts oberts de la UPC s’ha

sol·licitat que UPCommons estigui indexat tant per Google com per GoogleScholar.

Durant l’any 2008 també ha augmentat la consulta d’estadístiques i l’ús de tots els dipòsits que

integren UPCommons.

La Videoteca UPC ha incrementat considerablement el seus continguts, i actualment té allotjats 581

vídeos produïts a la UPC.
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Gestió, difusió i accés de la producció docent

Dipòsit de Materials Docents: durant l’any 2008 s’ha continuat amb la participació en el Consorci

OpenCourseWare promogut pel Massachusetts Institute of Technology (MIT) i per Universia. S’han

dut a terme diferents tasques de prospecció i difusió entre la comunitat docent per promoure l’accés

lliure als materials per part d’educadors del sector no lucratiu.

S’ha participat en diferents convocatòries d’innovació docent de la Universitat un requisit de les

quals ha estat dipositar a l’OpenCourseWare els materials elaborats a partir d’un ajut al Dipòsit de

Materials Docents.

Treballs acadèmics: l’any 2008 el dipòsit de treballs acadèmics de la Universitat ha duplicat els

seus continguts. Actualment es troben disponibles més de 3.700 treballs acadèmics finals (projectes

o treballs de final de carrera, tesines, proves de conjunt...) elaborats pels estudiants de la Universitat.

Gestió, difusió i accés a la producció de recerca E-prints UPC: el dipòsit d’e-prints de la Universitat

ha incrementat el nombre de publicacions introduïdes fins a duplicar els continguts de l’any

anterior. Actualment es troben disponibles un total de 1.950 documents científics generats per les

activitats de recerca del professorat i la comunitat investigadora de la universitat.

Revistes i congressos UPC: el dipòsit ha seguit augmentant el seu fons i a finals del 2008 conté un

total de 4.832 articles en 34 revistes i 7 congressos.

Tesis doctorals – TDX (Tesis doctorals en xarxa): durant l’any 2008 s’han incorporat 153 noves

tesis de la Universitat en aquest dipòsit consorciat que ja té allotjades 5.835 tesis, de les quals 839

corresponen a la UPC. La UPC ha continuat participant en la Convocatòria de digitalització de tesis

doctorals del CBUC.

Difusió i explotació de la producció científica de la UPC

El personal de l’Àrea de Recerca de la BRGF ha realitzat i presentat l’Estudi comparatiu de la

publicació científica de la UPC i l’ETSETB vs. altres universitats d’àmbit europeu (1997-2007),

centrat en les telecomunicacions i l’electrònica.
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Política d’autoarxiu i suport a la publicació dels investigadors

Durant l’any 2008 l’SBD ha programat reunions amb experts (professors de la Facultat de

Biblioteconomia de la UB) i amb professors de la UPC per fer una prospecció i treballar en

l’elaboració d’una política institucional d’autoarxiu de la UPC. El projecte DRAC (Descriptor de la

Recerca i l’Activitat Acadèmica) integrarà UPCommons en els fluxos de treball dels investigadors en

el moment de descriure les seves activitats en els sistemes d’informació de la Universitat.
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8. Accés a la cultura

Les biblioteques han organitzat exposicions i actes de promoció cultural a

les seves instal·lacions

Llibres per llegir

Les biblioteques han continuat promocionant l’espai anomenat Racó dels Llibres, que té com a

objectiu promoure l’intercanvi de llibres tècnics i no tècnics entre la comunitat universitària per

fomentar la reutilització com una pràctica senzilla de promoció de la sostenibilitat.

Durant el mes de juliol, s’ha dut a terme de nou la campanya “Viu l’estiu amb les biblioteques de

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

La BCT ha potenciat la col·lecció especial Cultures del món, incrementant-ne els fons existents,

especialment els de cinema, música i literatura. La Biblioteca també ha adquirit una selecció de

novel·les internacionals.

La Biblioteca de l’ETSAB ha creat una nova col·lecció de foment de la lectura anomenada “En primera

persona” formada per biografies, aforismes, llibres d’entrevistes, memòries, etc.

La Biblioteca de l’EPSEVG ha renovat el seu fons de material per aprendre idiomes amb la compra

de més de 100 novel·les en anglès.

Exposicions i actes de promoció cultural UPC

Durant l’any 2008 totes les biblioteques han organitzat diverses exposicions de temàtica molt

variada. Aquests en són alguns exemples:

• “Cooperació i ajuda humanitària” (BCT)

• “Robòtica” (BCT)

• “Informàtica” (BCT)

• “25 Anys de ràdio i televisió en català” (BCBL)

• “La mujer innovadora en la Ciencia” (Biblioteca de la ‘FME, ETSEIB)

• “Cinema i matemàtiques” (Biblioteca de la ‘FME, EUETIB)

27



Memòria 2008 Biblioteques UPC

• “Espai Emmy Noether” (Biblioteca de la ‘FME)

• “Història de la indústria alimentària” (Biblioteca de l’ETSEIB)

• “Guies de viatge” (Biblioteca de l’ETSEIB)

• "Màquines, l’explotació laboral del segle XXI” (Biblioteca de l’ETSEIB)

• “Cartografia facsímil de Catalunya” (Biblioteca de l’EPSEB)

• “Premis DIR d’arquitectura tècnica “(Biblioteca de l’EPSEB)

• “Arquitectura popular de la Segarra” (Biblioteca de l’EPSEB)

• “Montserrat Roig: entre el retrat i la crònica”, amb motiu del “Dia Internacional de la

Commemoració de les Víctimes de l’Holocaust" (BCUM)

• “Visuals 2008: Ciutat i fàbrica”, en col·laboració amb Foto Art Manresa (BCUM)

• “Manresa 2015”, en col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa (BCUM)

• “ Salvat-Papasseit: un poeta sensual”, dins el cicle “Tocats de lletres” organitzat per

l’Ajuntament de Manresa (BCUM)

• “Declaració universal dels drets humans”, en col·laboració amb el Punt d’Informació i Atenció

a la Dona de Manresa (BCUM)

• “Els recursos naturals al Bages”, amb motiu de la 13a Setmana de la Ciència (BCUM)

Col·laboració amb l’entorn cultural

Amb la col·laboració de l’equip de direcció i els professors de l’ESAB, de l’Escola d’Hostaleria de

Castelldefels, del Gremi d’Hostaleria de Castelldefels i de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de

Castelldefels, la BCBL ha convocat un nou concurs, dedicat aquest any a la patata.

L‘FME ha participat en el 7è Fòrum de l‘FME amb un estand on s’ha fet difusió dels recursos i serveis

de les biblioteques de la UPC i hi ha organitzat un concurs amb la seva col·lecció dels jocs

matemàtics. La Biblioteca també ha enregistrat els concerts d'hivern i primavera i l’obra de teatre

10 Negrets dels estudiants de l‘FME. També ha organitzat un taller de Matemàtiques i Jocs d’Enginy,

a càrrec de l’alumne Carlos Luna, durant la Setmana de la Ciència.

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

com el “Club de Lectura de l’ETSEIB”, espai de debat a l’entorn de la literatura creat conjuntament

amb la Comissió Cultural de l’ETSEIB, o el “Certamen Literari de Sant Jordi”, del qual forma part del

jurat i, des de La Factoria de Recursos Docents, el concurs de fotografia “Dia per la música 2008”,

organitzat per la Delegació d’Estudiants, amb una exposició sobre llibres i música.

La Biblioteca de l’ETSAV ha creat un “Dossier de premsa electrònic” amb el buidatge dels articles

de la premsa que es rep a l’Escola i que fan referència a l’arquitectura.
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La Biblioteca de l’EPSEVG ha difós la seva extensa col·lecció d’”Òpera i Grans Veus” i ha donat suport

a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer en l’activitat: “Aïda: l’espectacle de l’òpera i la fascinació per

Egipte. Visió d’un científic apassionant per l’òpera”. La Biblioteca també ha participat activament

en la “Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú” i en la “5a Fira de la Solidaritat i el Comerç de

Cubelles”, amb informació sobre el projecte de cooperació dut a terme a Asunción (Paraguai) en

el qual participa la Biblioteca.

Projectes bibliotecaris amb els països en via de desenvolupament

La Biblioteca de l’ETSEIB ha desenvolupat el projecte de cooperació internacional: “Creació d’una

Xarxa de Biblioteques Públiques a Guatemala”, amb el suport del Centre de Cooperació per al

Desenvolupament (CCD) de la Universitat.
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9. Professionals

El personal de les biblioteques ha participat en congressos i jornades

d’àmbit nacional i internacional

Pla de formació per al desenvoluapment professional

La formació permanent del personal de les biblioteques és una prioritat per al SBD, i compta amb

el suport del Servei de Desenvolupament Professional de la Universitat. Durant l’any 2008 s’han

ofert 77 accions formatives, a les quals han assistit 557 persones de l’SBD, i, a més, s’han organitzat

els cursos següents adreçats al personal de les biblioteques i impartits també pel personal del Servei:

• Magatzem de Dades de l'SBD

• Introducció al Projecte de Bibliotecaris Temàtics de la UPC

• Curs de Catalogació a Millennium

• Curs de Préstec a Millennium

• Curs del Mòdul de Control de Revistes a Millennium

• MetaLib i SFX

• OPAC Millennium

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

exemples:

• 11es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona, 22-23 de maig de 2008.

• VI Jornadas CRAI (de REBIUN): “Las Competencias en Información en las Nuevas Enseñanzas

Universitarias”. Pamplona, 12-13 de maig de 2008.

• VIII Workshop REBIUN: “Las Competencias en Información en las Nuevas Enseñanzas

Universitarias”. Múrcia, 20-21 d’octubre de 2008.

S’han fet també diferents estades professionals subvencionades amb ajuts de mobilitat promoguts

pel Servei de Relacions Internacionals (SRI) de la Universitat: Marta Serrat (BRGF), Universitat de

Delft; Consol García (BCBL), Universitats dels Estats Units; Marta Roca (Serveis Generals de

Biblioteques), Universitats del Regne Unit; i Miquel Codina, Gemma Flaquer, Marta López, Lluïsa

Perona, Montserrat Sala, Sílvia Sunyer i Neus Vilaplana, Universitats del Regne Unit.
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Bones pràctiques i gestió del coneixement

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

jornades d’àmbit nacional i internacional:

• Bagés, Taïs; Colás, Sílvia; Martín, Adrià ; Sunyer, Sílvia. “La Biblioteca de l'Escola Politècnica

Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. Estació d'enllaç a l'Espai Europeu del

Coneixement”. Ponència presentada a les 11es Jornades Catalanes d'Informació i

Documentació els dies 22 i 23 de maig de 2008 a Barcelona.

• Clavero, Javier. “Ús actual i futur dels llibres digitals a la Universitat Politècnica de

Catalunya” [Presentació PowerPoint]. Presentació sobre llibres electrònics elaborada per a la

Jornada d’Elsevier celebrada a la Universitat de Porto el 22 d’octubre de 2008.

• Corrales, Juan; Prats, Jordi. “Cambios en las Directrices DRIVER para proveedores de

contenidos: proyecto Recolecta.” [Presentació PowerPoint]. Presentació del 3er Encuentro OS-

Repositorios, celebrat a la Universitat Complutense de Madrid els dies 10 i 12 de desembre de

2008.

• Íñigo Robles, Ruth; Rovira, Anna. “UPCommons: an institutional repository and the public

domain”. Documentació (guió, ponència i comunicació) presentada a la primera COMMUNIA

Conference on Public Domain in the Digital Age, celebrada a Louvain-la-Neuve (Bèlgica) els

dies 30 de juny i 1 de juliol de 2008.

• Melero, Remedios; López Medina, Alicia; Prats, Jordi. “Landscape of open access institutional

repositories in Spain” [Document gràfic]. Pòster presentat a la 3rd International Conference

on Open Repositories, celebrada els dies 1-4 d'abril de 2008 a Southampton (Regne Unit).

• Prats, Jordi; Prieto, Toni; Badia, Ester. “Les metadades als dipòsits digitals de la Universitat

Politècnica de Catalunya” [Presentació PowerPoint]. Presentació de la sessió professional

"Dipòsits Digitals i Metadades, celebrada a la Biblioteca de Catalunya el 16 de setembre de

2008.

• Prats, Jordi; Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología; REBIUN. “Directivas DRIVER

para proveedores de contenidos: [Presentació PowerPoint]: Proyecto Recolecta”. [Presentació

PowerPoint]. Presentació que es va fer en el marc de la 1a Jornada de Trabajo Recolecta,

celebrada a la UNED (Madrid) el dia 25 d'abril de 2008.

• Prats, Jordi. “¿Qué haces para proyectar tu repositorio?” [Presentació PowerPoint]. Presentació

del 3er Encuentro OS-Repositorios, celebrat a la Universitat Complutense de Madrid els dies

10 i 12 de desembre de 2008.

• Serrat, Marta; Sunyer, Sílvia. “El CRAI en permanente transformación: servicios y recursos para

el nuevo usuario 2.0” [Presentació PowerPoint]. Presentació de les X Jornadas de Gestión de la

Información: "La Dimensión del Cambio: Usuarios, Servicios y Profesionales", celebrades els

dies 20 i 21 de novembre de 2008.
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• Corrales, Juan; Prats, Jordi. Cambios en las Directrices DRIVER para proveedores de contenidos:

proyecto Recolecta. [Presentació PowerPoint]. Presentació del 3er   Encuentro OS-Repositorios,

celebrat a la Universitat Complutense de Madrid els dies 10 i 12 de desembre de 2008.

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

• Clavero, Javier; Formentí, Eulàlia; Prieto, Toni. “Software libre en las bibliotecas de la UPC”. El

Profesional de la información, gener/febrer 2008, vol. 17, núm. 1, p. 56-63.

• López-Vivancos, Marta. “Bibliotecaris i emprenedors: reflexions i experiències: biblioteques

universitàries innovadores en temps de canvi”. Item: revista de biblioteconomia i documentació,

juliol/desembre 2008, núm. 49, p. 59-69.

• Martínez, Dídac. “El projecte de dipòsit institucional UPCommons: accés obert al coneixement

de la UPC”. BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, juny 2008, núm. 20. http://

www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=20marti1.htm [Consulta: 11-06-2008].

• Martínez, Dídac; López-Vivancos, Marta; Pocull, Rubén. “Leer: proyectos y planes de lectura de

las bibliotecas de la Universidad Universitat Politècnica de Catalunya”. Educación y biblioteca,

maig/juny 2008, núm. 165, p. 99-105.

• Martínez, Dídac (coord.); López-Vivancos, Marta; Balagué, Núria; Casaldàliga, Anna. “BIB21.

Cap a un nou model de biblioteques al servei de les universitats públiques de Catalunya”.

Ítem, gener/juny 2008, núm. 48,  p. 64-71.

L’SBD ha organitzat el 20è Fòrum de Coneixements, amb les presentacions següents:

• Estades professionals subvencionades amb ajuts de mobilitat (2008): Marta Serrat (BRGF),

Universitat de Delft; Consol García (BCBL), Universitats dels Estats Units; Marta Roca (Serveis

Generals de Biblioteques), Universitats del Regne Unit; i Miquel Codina, Gemma Flaquer, Marta

López, Lluïsa Perona, Montse Sala, Sílvia Sunyer i Neus Vilaplana, Universitats del Regne Unit.

• “El portal “RECOLECTA” (Recolector de ciencia abierta)”. Jordi Prats (Serveis Generals de

Biblioteques).

• “Els autors i l'autoarxiu en els repositoris institucionals”. Alice Keefer (Universitat de Barcelona).

• “Mediatic: projecte de plataforma audiovisual per a la UPC”. Jordi Hernàndez. (Serveis

informàtics del Campus de Terrassa). Lluïsa Perona (BCT).

• “Els projectes tecnològics a la BRGF”. Javier Clavero (BRGF).

• “OoohWeb!”. Marta Serrat (BRGF).

• “Facebook a la Biblioteca de l’EPSEVG”. Taïs Bages (Biblioteca de l’EPSEVG).
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10. Organització i gestió

L es biblioteques han potenciat  els canals de comunicació amb noves

iniciatives com el  canalBIB,

un  sistema  de  difusió d’informacions  d’ interès  a  través  de  pantalles

de  gran  format  ubicades  a  les  biblioteques

Organització de l'SBD

Des de la seva creació l’SBD treballa per objectius, que s’estableixen i avaluen anualment. L’actual

Pla estratègic dóna les pautes per establir els objectius anuals de les biblioteques.

Durant l’any 2008 s’ha dut a terme una millora en la gestió dels objectius anuals de l’SBD

implementant l’ús del programari Microsoft Office Project Professional. La direcció de l’SBD i les

biblioteques comparteixen la informació sobre els objectius anuals respectius a través d’aquesta

nova eina que permet fer-ne un seguiment acurat.

La BRGF ha dinamitzat l’organització per equips de treball amb la creació del grup de treball BiT

(Biblioteca i Tecnologia) i del grup de treball sobre adquisicions de materials documentals.

Comunicació, participació i màrqueting

Durant l’any 2008 s’ha implementat un nou servei anomenat canalBIB, amb l’objectiu de difondre

informacions d’interès sobre la biblioteca i sobre la Universitat. canalBIB utilitza pantalles de gran

mida per captar l’atenció dels usuaris i projecta informacions comunes a totes les biblioteques i

també informacions particulars de cada una. L’SBD ha arribat a acords amb altres unitats i serveis

de la universitat per projectar també les informacions que generen. canalBIB disposa d’un tíquer

de notícies amb informació d’actualitat, que consisteix en un bàner situat a la part inferior de la

pantalla que projecta informacions de mitjans de comunicació com La Vanguardia, Meteocat, etc.,

en temps real.

La BRGF ha introduït nombrosos canvis per millorar la comunicació externa de la Biblioteca, com la

creació del bibliotecari de contacte amb els estudiants o la realització de visites a responsables de

grups de recerca, responsables docents, professors i PAS del Campus per donar a conèixer

UPCommons.
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La BCUM ha elaborat un Pla de comunicació externa adreçat a les diferents institucions del Campus

i ha millorat també la comunicació interna mitjançant una nova orientació de les reunions i un

calendari de gestió d’ús intern.

La Biblioteca de l’EPSEVG ha implementat “Bibblog: el bloc de la Biblioteca de l’EPSEVG” com una

eina més de comunicació interna, amb les línies temàtiques següents: desenvolupament

professional i formació permanent, recursos d’informació, recuperació, demanda, avaluació,

impacte social i usuaris dels serveis documentals.

Qualitat, avaluació i benchmarking

Durant l’any 2008 s’ha iniciat la introducció de dades a la nova aplicació “Magatzem de dades

estadístiques de l’SBD”, que permet recollir, preservar i consultar les principals dades i indicadors

estadístics de l’activitat de les biblioteques de la UPC.

Cada biblioteca pot incloure la definició de noves dades estadístiques i d’indicadors dins el

magatzem de dades, introduir els valors de les dades estadístiques definides i també calcular i

guardar els valors dels indicadors definits. Es disposa d’un arbre de categories que s’utilitza per

indexar les dades estadístiques dins el magatzem. De manera similar, també s’ha definit un arbre

per categoritzar els indicadors.

La BCT ha aplicat els compromisos de millora arran de l’avaluació dels serveis del Campus: ha facilitat

informació bàsica dels serveis de la Biblioteca als nous matriculats en el programa de doctorat del

Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera, ha fet sessions de formació específiques per a PDI i

doctorands d’Enginyeria Tèxtil, ha informat al PDI del procés de comandes de la guia docent i ha

difós informació periòdica sobre recursos d’informació a través dels canals habituals.

Gestió de recursos

Les col·leccions bibliogràfiques adquirides amb el pressupost ordinari de la UPC han incrementat

el fons bibliogràfic en 11.299 volums, amb un cost total de 547.927,82 €. Algunes biblioteques han

rebut pressupostos extraordinaris que sumen un total de 36.413,16 €.

La distribució de la despesa del pressupost ordinari en diferents tipus de documents ha destinat un

44 % a l’adquisició de llibres per als estudis de 1r i 2n grau, un 12 % en llibres per a màsters i un
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30 % en col·leccions especialitzades politècniques. El 14 % restant s’ha repartit entre la compra de

llibres de col·leccions culturals, el foment de la lectura, obres de referència i altres adquisicions. Pel

que fa als motius de les adquisicions, destaca el 42 % de compres per buits en col·leccions i el 26

% en novetats editorials.

Lideratge del CBUC i altres col·laboracions

L’SBD forma part del CBUC des de la seva creació i participa en tots els projectes que duu a terme.

Les principals actuacions  del 2008 han estat:

• Canvi del sistema automatitzat per gestionar les biblioteques: implementació de Millennium a

totes les institucions del CBUC i actualització de les pautes a Marc21.

• Dipòsits digitals cooperatius en els quals participa l’SBD: increment de les col·leccions dels

dipòsits TDX (Tesis digitals en xarxa), RECERCAT (Dipòsit de la recerca de Catalunya), MDC

(Memòria digital de Catalunya), MDX (Materials docents en xarxa) i RACO (Revistes catalanes

amb accés obert).

L’SBD ha contribuït als treballs elaborats per REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) en l’àmbit

de les biblioteques universitàries, col·laborant amb els grups de treball (Catàleg col·lectiu, préstec

interbibliotecari, formació, patrimoni bibliogràfic, dades estadístiques, etc.). A més, ha format part

del grup de treball de la Línia estratègica REBIUN en l’àmbit de la recerca, que té com a objectiu

orientar les biblioteques universitàries en els nous reptes de l’Espai Europeu de Recerca i els nous

processos de creació i difusió de la ciència.

En el marc de la col·laboració amb REBIUN, l’SBD també ha participat activament en el

desenvolupament i la implementació del portal “Recolecta: recolector de ciencia abierta” (http://

www.recolecta.net/buscador), projecte conjunt entre REBIUN i la FECyT (Fundación para la Ciencia

y la Tecnología). L’objectiu de “Recolecta” és impulsar i coordinar el desenvolupament d’una xarxa

interoperable de dipòsits digitals per a l’accés obert, la difusió i la preservació dels resultats de la

recerca científica a Espanya.

L’SBD ha continuat participant en projectes internacionals:

• Projecte DART-Europe, que té com a objectiu facilitar l’accés obert a les tesis electròniques

europees. El CBUC ha signat un acord amb DART-Europe i és membre actiu del projecte,

representat per la UPC.

• 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 converteixi
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en el punt de referència europeu per al debat de polítiques i estratègies relacionades amb el

concepte de “domini públic” en un entorn digital.

La BCBL ha signat un acord de col·laboració amb el GIRO (Centre Tecnològic de Gestió Integral de

Residus Orgànics) amb la finalitat de crear i promocionar un centre documental sobre residus

orgànics, pel que fa a la seva gestió, tractament i usos. També s’han fet les primeres reunions i s’ha

redactat l’esborrany d’acord de col·laboració amb l’Escola d’Hostaleria de Castelldefels, amb el qual

els alumnes i professors de l’Escola podran utilitzar els espais i les col·leccions de la Biblioteca.

La Biblioteca de l’EUETIB ha signat l’Acord de col·laboració entre el Col·legi d’Enginyers Tècnics

Industrials de Barcelona, el Consorci Escola Industrial de Barcelona i el Servei de Biblioteques i

Documentació de la Universitat Politècnica de Catalunya. La Biblioteca també ha participat en la

jornada d’acollida a grups d’estudiants de secundària i en el programa d’ajuts per als estudis

universitaris El Campus del Besòs t’apropa la Universitat, a través de presentacions de l’Escola en

diferents centres de secundària de Sant Adrià del Besòs.

La Biblioteca de l’EPSEVG ha continuat col·laborant amb el grup de recerca del Centre de

Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació

(SARTI) de la UPC. S’ha organitzat una trobada entre els membres de la Biblioteca i els membres

del grup de recerca i s’han donat a conèixer els recursos d’informació i els serveis de suport a la

recerca que la Biblioteca ofereix amb el propòsit d’intensificar-ne l’ús.
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11. Oficina de Documentació i Arxiu

Durant el 2008 l’ODA ha continuat amb el projecte d’organització i tractament documental de

l’arxiu del rectorat identificant i fent el tractament documental de diferents sèries i iniciant la

digitalització de les sèries següents: “Expedients de les sessions del Claustre General/Universitari” i

“Expedients de les sessions de consell/Junta de Govern”.

El personal de l’ODA han realitzat visites al 80% de les unitats dels serveis generals, per tal conèixer

el sistema de gestió documental i d’arxiu del servei visitat i, al mateix temps, fer una presentació

dels projectes en curs. Diferents unitats de la Universitat han sol·licitat dur a terme projectes

d’organització dels seu arxius: Arxiu del Consell Social, Arxiu de l’EPSEB, Arxiu de l’ETSEIB, Arxiu de

la FME, Arxiu de l’SRI (Servei de Relacions Internacionals), Arxiu de l’ITEMA (Institut de Tecnologia

i Modelització Ambiental) i Arxiu del CTT (Centre de Transferència de Tecnologia). Les actuacions

han cobert aspectes com la identificació de les sèries, tria, formació d’expedients, ordenació i

classificació, transferència de la documentació als espais seleccionats per a l’arxiu definitiu i migració

de dades a l’aplicació de gestió dels documents d’arxiu de la UPC.

Durant el 2008 s’ha donat d’alta al gestor de documents d’arxiu a 168 nous usuaris; s’han assessorat

usuaris de diferents unitats en 81 ocasions; s’ha realitzat formació a 66 usuaris en un total de 22

sessions formatives i també s’ha posat en marxa la nova web de l’ODA (http://www.upc.edu/arxiu).

L’any 2007 la UPC va començar un projecte global d’administració electrònica, en el qual l’ODA és

un agent implicat en l’àmbit de la gestió i l’arxiu dels documents en suport electrònic. De les

actuacions portades a terme per l’oficina, destaca la participació en els grups de treball creats i

coordinats pel Servei de Desenvolupament Organitzatiu (SDO), per portar a terme el disseny dels

processos que donen lloc a unes prestacions seleccionades, en suport electrònic. En concret, durant

l’any 2008 s’ha iniciat la definició electrònica de les prestacions: registre de documents, sistema

central d'adquisicions de material fungible i sistema central adquisició material fungible/Portal

Compres.
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Annex 1. Dades estadístiques

Taula 1: Usuaris potencials

2005 2006 2007 2008 % +/-

Estudiantat 1r-2n cicle(*) 30.873 30.535 28.364 27.764 -2 %

Professors(*) 2.555 2.592 2.656 2.713 2 %

Estudiantat doctorat 2.985 2.052 2.915 2.912 0 %

Estudiantat màsters oficials ---- 103 1.332 2.184 64 %

PAS(*) 1.294 1.483 1.525 1.584 4 %

Títols propis 615 550 506 567 12 %

Centres adscrits 1.525 1.362 1.155 948 -18 %

Cursos de postgrau (FPC) 887 828 632 712 13 %

Programes de postgrau (FPC) 1.172 1.271 1.077 1.301 21 %

Programes de màster (FPC) 1.638 1.788 1.183 1.606 36 %

Cursos d'especialització (FPC) 1.055 1.880 1.572 931 -41 %

Total 44. 599 44.444 42.917 45.230

(*) A partir de 2003, s'inclouen els professors, estudiants i PAS de l'ESAB, EUETIB i EUETII

Taula 2: Instal·lacions i equipaments

A. Infraestructura

2005 2006 2007 2008 % +/-

Metres quadrats 17.279 19.993 19.993 19.993 0 %

Seients 2.996 3.125 3.392 3.076 -9 %

Metres lineals de prestatgeries 18.669 23.394 23.394 23.024 -2 %

B. Obertura de les biblioteques

2005 2006 2007 2008 % +/-

Mitjana dies obertura anual 248 248 249 249 0 %

Mitjana hores setmanals 57 57 57 57 0 %
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C. Equipaments

2005 2006 2007 2008 % +/-

Càmeres fotogràfiques 3 10 12 17 42 %

Càmares vídeo 5 12 13 13 0 %

Escàners usuaris 39 31 6 28 367 %

Escàners personal 10 17 14 15 7 %

Fotocopiadores usuaris 19 16 17 19 12 %

Fotocopiadores personal 11 10 8 8 0 %

Impressores usuaris 11 13 8 16 100 %

Impressores personal 69 69 80 65 -19 %

Lectors-reproductors àudio 23 11 6 10 67 %

Lectors-reproductors microformes 9 9 3 7 133 %

Màquines autopréstec 3 3 3 4 33 %

PC personal 207 181 274 195 -29 %

PC usuaris sobretaula 351 420 352 395 12 %

PC usuaris portàtils 19 95 145 184 27 %

Reproductors vídeo 46 39 23 28 22 %

TV 35 32 16 31 94 %

Taula 3: Col·leccions

A. Recursos d'informació electrònics

2005 2006 2007 2008 %  +/-

Bases de dades 177 235 234 355 52 %

Ep! Recursos d'interès politècnic 1.616 1.893 1.973 2.109 7 %

Llibres digitals 4.719 7.533 8.305 6.646 -20 %

Revistes electròniques 7.229 7.960 8.577 10.304 20%

Sumaris electrònics 428.545 473.616 475.204 635.781 34 %
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B. Coneixement UPC

2005 2006 2007 2008 % +/-

Tesis doctorals en xarxa(*) 3.033 4.012 4.144 5.835 41 %

Treballs acadèmics UPC 786 1.389 1.869 3.752 101 %

Títols a Revistes i Congressos UPC 10 22 31 37 19 %

Articles a Revistes i Congressos UPC 583 1.268 2.900 5.478 89 %

Publicacions a E-prints UPC ----- 259 923 1.951 111 %

Materials docents al Dipòsit de Materials Docents 14.481 17.333 22.480 26.641 19 %

Videoteca UPC 181 224 226 581 157 %

Arxiu gràfic de l'ETSAB ----- 2.933 3.241 3.120 -4 %

(*)Inclou el total de tesis consultables al TDX (http://www.tdx.cbuc.es)

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

2005 2006 2007 2008 %  +/-

Títols de llibres(*) 263.368 283.385 297.347 313.913 6 %

Títols de revistes(*) 18.984 20.410 21.129 22.830 8 %

Exemplars de llibres (suport físic) 499.996 535.545 557.110 590.278 6 %

Col·leccions de revistes (suport físic) 23.791 20.317 20.397 20.337 0 %

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

Taula 4: Serveis bibliotecaris

A. Préstec

2005 2006 2007 2008 %  +/-

Total 286.029 276.201 323.421 330.293 2 %

B. Préstec per tipus d'usuari

2005 2006 2007 2008 % +/-

Usuaris 1r-2n cicle 69,2 % 67,8 % 66,3 % 64,8 % -2 %

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

3r cicle 3,9 % 14,9 % 15 % 16,2 % 8 %
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PAS 9,3 % 4,5 % 5,2% 5,4 % 3 %

No UPC 2,5 % 2,7 % 2,7 % 2,9 % 8 %

C. Servei d'Obtenció de Documents

2005 2006 2007 2008 %  +/-

Peticions demandades per Biblioteques UPC 2.961 2.860 3.294 3.625 10 %

Peticions subministrades per Biblioteques UPC 3.480 3.523 2.046 2.581 26 %

D. Formació d'usuaris: sessions d'acollida

2005 2006 2007 2008 %  +/-

Sessions 134 124 128 116 -9 %

Places ofertades 5.921 5.883 5.490 5.390 -2 %

Assistents 4.501 3.967 3.821 4.138 8 %

Hores de formació impartides 141 128 108 109 1 %

E. Formació d'usuaris en informació especialitzada

2005 2006 2007 2008 %  +/-

Sessions 300 261 243 444 83 %

Assistents 2.668 2.993 3.009 5.100 69 %

Hores de formació impartides 1.255 1.133 1.374 951 -31 %

F. Ús dels recursos electrònics

2005 2006 2007 2008 %  +/-

Consultes a Bibliotècnica 18.450.413 31.067.146 48.746.735 111.009.618 128 %

Consultes al Catàleg 6.472.909 11.226.144 2.858.112 2.870.898 0 %

Consultes a bases de dades(*) 324.000 447.249 587.460 564.200 -4 %

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

2005 2006 2007 2008 %  +/-

Consultes especialitzades ----- 316 149 201 35 %

H. Servei de Propietat Intel·lectual

2005 2006 2007 2008 %  +/-

Consultes ateses 8 51 61 55 -10 %

Identificadors tramitas (DL, ISBN, ISSN) 16 206 253 317 25 %

I. Servei de Préstec de Portàtils

2005 2006 2007 2008 %  +/-

Préstec ----- 2.217 15.438 31.116 102 %

Reserves ----- 203 1.036 1.302 26 %

J. Factoria de Recrusos Docents

2005 2006 2007 2008 %  +/-

Materials docents elaborats 33 30 26 38 46 %

Activitats formatives 3 8 3

Taula 5: Personal

A. Personal del Servei de Biblioteques

2005 (*) 2006 (*) 2007 (*) 2008 % +/-

Bibliotecaris 91 94 95 98 3 %

Tècnics de suport a Biblioteques 43 44 44 44 0 %

Personal d'administració 6 6 6 7 17 %

Personal informàtic 4 4 4 4 0 %

Becaris (equivalent a la jornada completa) 48 50 48 36 -25 %

Total 192 198 197 189 -4 %

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

2005 2006 2007 2008 %  +/-

Sessions 37 46 66 77 17 %

Assistents 191 254 222 557 151 %

Hores de formació impartides 333 575 687 979 43 %

Taula 6: Pressupost

A. Pressupost assignat al Servei de Biblioteques

2005 2006 2007 2008 %  +/-

Pressupost del Servei de Biblioteques 1.868.234 1.948.532 1.988.616 2.104.612 6 %

Funcionament del SBD 63.100 63.100 63.100 63.100 0 %

Beques estudiants (*)

Becaris pagats per l'SBD 253.923,64 256.222,72 221.747 228.399,50 3 %

Becaris pagats Escoles 69.134,21 98.085,26 84.966 50.370,50 -41 %

Total 2.254.392 2.365.940 2.358.429 6.446.483 173 %

(*)A partir del 2002, beques pagades per: SBD, ICE/CRSD i altres)

B. Altres pressupostos gestionats per les Biblioteques UPC

2005 2006 2007 2008 %  +/-

Altres pressupostos(*) 261.949,24 274.546,02 95.960,66 20.000,50 -79 %

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

BRGF Biblioteca Rector Gabriel Ferraté

BCT Biblioteca 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 d'Igualada
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