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A. La Biblioteca Digital i l’accés al
coneixement obert de la UPC
1.Tecnologia i equipament informàtic
Dinamització del twitter
Durant el 2012 s’ha potenciat el twitter @BibliotecaCBL. com a canal de comunicació cap als
usuaris. Per tal d’incrementar el nombre de seguidors s’han realitzat un seguit d’actuacions:
retroalimentació amb les notícies de la web, s’han afegit informacions referents a l’obertura de
biblioteques en festius periòdicament, també s’ha informat de la redistribució d’espais de la
BCBL en èpoques d’exàmens i per Sant Jordi es va organitzar una activitat-concurs que obligava als
estudiants a fer-se seguidors del twitter per obtenir informacions més ràpidament.
El mes de gener de 2012 la biblioteca tenia 63 seguidors i al gener de 2013 126 (durant l’any 2012
s’han duplicat els seguidors del compte) i en total s’han publicat 241 tweets.
Informacions a la web
La web de la BCBL ha tingut 41711 accessos. Les pàgines més visitades són la de reserva de sales
de treball en grup, la pàgina de serveis i la de col·leccions. Cal destacar també que el butlletí
mensual ha tingut al llarg de l’any 1369 visites.
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El parc informàtic de la Biblioteca
L’envelliment del parc informàtic de la biblioteca també ha generat que cada vegada hi hagi els
equipaments (ordinadors, escàners, portàtils, etc.) fora de servei durant més temps. Aquest any s’han
reportat 52 incidències a ATIC, això duplica les incidències reportades al 2011.

2. La Factoria de recursos docents
Enregistrament de vídeos docents
La factoria ha continuat donant suport en l’autoenregistrament de vídeos docents a les assignatures
de l’EETAC Arquitectura per la Protecció de Continguts i Xarxes i serveis en Smart Cities II.

Video-tutorials
Aprofitant els recursos que ofereix l’aula d’enregistrament de vídeos la BCBL ha creat un videotutorial
d’ajuda per consultar la base de dades CAB Abstracts. Es va escollir aquesta base de dades per la
importància temàtica del campus i perquè durant l’ any es va canviar la interfície de consulta al
adquirir la base de dades amb un altre proveïdor.
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B. Col·leccions bibliogràfiques, serveis
bibliotecaris i instal·lacions
1. Instal·lacions i equipaments
Ampliació de les zones de treball en grup durant els exàmens
Les mancances inicials en l’edifici de la biblioteca (aïllament inexistent de les plantes 1 i 2, zones de
silenci amb taules de 4 i 6 persones etc.) dificulta que es puguin combinar fàcilment zones d’estudi
en silenci i zones de treball en grup. Per aquest motiu durant el 2012 s’ha portat a terme una iniciativa
acollida amb satisfacció pels alumnes:
Durant els períodes d’exàmens finals tots els espais oberts de la biblioteca són zones de silenci i l’aula
de formació i la sala del fons antic de la planta 1 s’acondicionen per utilitzar-les com a sales de treball
en grup. A part s’intensifica (en la mesura possible) la presencia de personal bibliotecari als taulells,
per garantir un ús adequat de totes les zones.
També s’ha procedimentat aquesta remodelació temporal d’espais per permetre que es faci d’una
manera ràpida i eficient sense implicar massa temps ni recursos humans. De cara al 2013 s’intentarà
ampliar la mesura durant els exàmens parcials ja que ha sigut una petició reincident de l’alumnat.

Fons antic

Aula de formació
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Nou aplicatiu de gestió de les sales de treball en grup
El mes de març de 2012 es va posar en funcionament una nova versió de l’aplicatiu que gestiona els
préstecs i reserves de les sales de treball en grup. A partir de la posada en marxa d’aquest nou
aplicatiu les claus de les sales es presten amb el programa Millennium, al igual que la resta de
materials que es presten a la BCBL.
L’ implementació d’aquest programari també ha permès que es pugui insistir més en la correcta
ocupació de les sales ja que els usuaris quan fan la reserva han d’omplir les dades amb els noms de
tots els seus ocupants.
Insonorització plantes 1 i 2
Aquest any s’ha continuat amb la insonorització de les plantes 1 i 2. A finals d’any es van col·locar dos
vidres més.
També cal destacar que durant el 2012 el Servei de Prevenció de Riscos Laborals ha elaborat un
informe detallat de les condicions de treball del personal de la BCBL, a l’informe tot i no tractar-se
d’un tema relacionat amb els llocs de treball es detecta la manca de vidres com a un perill per a la
seguretat dels usuaris.
Visitants i ocupació
Tot seguit es mostra la gràfica amb els visitants per mesos durant el 2012, on s’aprecia una disminució
en els mesos o períodes no lectius i un augment important en èpoques d’exàmens.
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2. Serveis
Préstec
Tot seguit es mostra la gràfica amb el nombre de préstecs del 2012 per mesos. Les dades de dintre dels
requadres són els préstecs realitzats a través de la màquina d’autopréstec.

Préstecs mensuals durant 2012
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A la gràfica podem veure clarament com els préstecs realitzats en els mesos previs als exàmens o en
períodes d’exàmens hi ha un augment considerable en el número de préstecs.
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Préstec de les sales de treball en grup
Durant l’any 2012 s’han fet 1960 préstecs de sales de treball en grup. Les dades baixen respecte el
2011 per dos motius: el primer perquè fins el 2011 es comptabilitzaven totes les reserves (i podia ser
que algunes d’elles es cancel·lessin perquè l’usuari no es presentava) i al 2012 ja es comptabilitzen
només les sales prestades i el segon perquè al canviar d’aplicatiu no disposem de dades pels mesos de
gener, febrer i març.
Tot seguit veiem una gràfica amb els préstecs de les sales per mesos:
Total 1.960 préstecs de sales de treball en grup.
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Préstec d’ordinadors portàtils
El préstec dels ordinadors portàtils continua essent juntament amb les sales de treball en grup un dels
serveis més utilitzats de la biblioteca. Malauradament les restriccions pressupostàries van minvant
aquests recursos i cada vegada es disposa de menys portàtils operatius. Tot i això aquest 2012 hi ha
hagut 8340 préstecs de portàtils (116 préstecs més que el 2011, tot i tenir menys ordinadors per
prestar). Cada vegada més estudiants utilitzen aquest servei , en concret s’han donat d’alta durant el
2012 a 373 usuaris, si tenim en compte que hi va haver 471 matriculats de primer curs, això suposa
que el 79 % dels estudiants de nou ingrés l’utilitzen (enfront del 60 % del 2011).
Una altre dada significativa és que tot i que al campus només hi ha un 6 % dels estudiants de la UPC, el
total de préstecs de portàtils corresponen al 12 % del total de préstecs fets a les biblioteques.
A finals del 2012 hi havia 19 portàtils operatius i 4 d’ells només disposen de programari d’ofimàtica i
Internet ja que no suporten cap més aplicació.
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Per facilitar que el major nombre d’usuaris puguin utilitzar aquest servei a partir del mes de setembre
de 2012 es va restringir el préstec de 4 a 3 hores i durant els períodes de màxima sol·licitud (exàmens,
etc.) no es permeten les renovacions.

Préstec de portàtils
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Total 8.340 préstecs
Préstec d’altres equipaments
La següent gràfica mostra el nombre de préstecs d’altres equipaments (USB, auriculars, e-readers i
taquilles). Un total de 948 préstecs durant el 2012.
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Servei d’obtenció de documents
L’any 2012 es van servir 44 documents a i es van demanar i trametre 70 documents d’altres centres
per a usuaris de la BCBL.
Servei de certificació digital
La Biblioteca és el punt del Campus on es fan els certificats digitals. El Servei s’ofereix diàriament de
14.00 a 18.00. No cal cita prèvia.
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Serveis adreçats a la recerca
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
La Biblioteca ha participat en el projecte ORCID, amb les següents activitats:
•
•
•

Assistència i participació al ORCID Ootreach Meeting
(Berlín, 17 octubre)
Assistència i participació al 2012 EuroCrisMeeting
(Madrid, 5 de novembre)
Impartició de sessions de formació adreçades als
bibliotecaris i al personal del vicerectorat a la
Universitat d’Oviedo (15 i 16 de novembre)

També s’ha col·laborat en l’elaboració de la pàgina informativa d’ORCID a Bibliotècnica.
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Document congressos notables i congressos d’interès
S’ha elaborat un document de treball per recollir la llista de congressos importants per al campus i
s’han redactat un seguit de criteris que podrien servir per a la revisió i incorporació de nous
congressos a la llista de congressos notables de la UPC.

Serveis a empreses del Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT)
S’ha creat una pàgina informativa sobre els serveis de la biblioteca adreçada a les empreses i unitats
instal·lades al PMT. La idea és donar a conèixer els serveis que la biblioteca els ofereix i en quines
condicions. La pàgina es troba a:
http://bibliotecnica.upc.edu/BCBL/serveisPMT
S’ha fet difusió a les empreses del PMT a través del correu electrònic
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3.Habilitats informacionals

Plans antics
Entre els mesos de març i maig es va impartir la darrera edició de l’assignatura de Lliure Elecció “Com
trobar i gestionar informació científica i tècnica per a l’elaboració de projectes”. Aquesta edició va
tenir 21 estudiants matriculats.
L’assignatura ja no s’impartirà més perquè en els nous graus ja es troba la competència transversal en
habilitats informacionals que s’hauria de desenvolupar de manera gradual al llar dels seus quatre
cursos. El següent apartat mostra la participació de la biblioteca en el desenvolupament de la
competència.
Graus
1er curs
A inicis del mes d’octubre s’han impartit les sessions d’acollida als nous estudiants del campus dintre
de les assignatures: Biologia (Grau en enginyeria agrícola, enginyeria ambiental, enginyeria
alimentària i enginyeria de sistemes biològics), Empresa (Grau en enginyeria d’aeronavegació i
enginyeria d’aeroports) i Economia, Empresa i Sostenibilitat (Grau en enginyeria de sistemes de
telecomunicació i Grau en enginyeria telemàtica).
En concret aquest curs s’han impartit 15 sessions d’acollida d’hora i mitja cadascuna i hi ha assistit en
total 361 alumnes (178 ESAB i 183 EETAC).
Aquest curs s’ha pogut tornar a impartir l’assignatura a tots els estudiants de totes les titulacions ja
que el 2011 no es van impartir les sessions a les especialitats de telecomunicacions.
2n curs
En el cas de l’ESAB la biblioteca col·labora dintre l’assignatura Ecologia i sistemes de gestió ambiental.
Els dies 21i 23 de novembre es van impartir 5 sessions d’una hora de durada, el nombre total
d’assistents va ser de 106.
3er i 4art curs
Ara per ara no s’ha materialitzat cap col·laboració amb assignatures d’aquests cursos en cap de les
dues escoles.
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Màster i doctorat
Es va realitzar una sessió dintre d’un ERASMUS MUNDUS dintre de l’assignatura Publicació dels
resultats d’investigació el 23 de novembre amb 3 assistents.
També es van ofertar tallers més generals als estudiants de màster i doctoral però la manca d’inscrits
va fer que no s’impartissin, els tallers ofertats van ser els següents:
•
•
•

Scopus dimarts 9 d'octubre de 15 a 16.30
Gestors (Refworks amb la idea d'incloure Zotero i Mendeley) dimarts 20 de novembre de 15 a
16.30
Publicació i Avaluació de la recerca dimarts 11 de desembre de 15 a 16.30

Informe bibliomètric mensual
S’ha continuat publicant mensualment l’estudi bibliomètric

4.Col·leccions
Pressupost
Durant l’any 2012 el pressupost per la compra de llibres a la BCBL va ser de 6000 € (això representa
un 40 % del pressupost del 2011 -14752 €- i un 22 % del pressupost del 2010-27140 €-). Aquest
pressupost no va ser suficient per la compra de la totalitat de la bibliografia docent dels nous graus.
Finalment el Servei de Biblioteques va assumir el cost dels títols que no es podien comprar. De totes
maneres aquest ha fet ha propiciat que les comprés i l’accés a la bibliografia docent s’allargués més
del normal.
Pressupost BCBL del 2010-2012
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Subscripcions cancel·lades
Les retallades pressupostàries també van arribar a les revistes, el 2012 la BCBL es va haver de donar
de baixa dels següents títols:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agro-cultura
Aircraft maintenance technology
Airline ninety-two
Alimentación, equipos y tecnología
Alimentaria
Elektor
Eurofach electrónica
Fertilidad de la tierra, La
Flight international
Información comercial española: revista de economía
Investigación y ciencia
Mundo ganadero
PC World España
Plane and pilot
Resistor
Revista de teledetección
Revista española de electrónica
Topos - European landscape magazine
Vida rural

Incorporació de nous títols
Durant l’any s’han catalogat 490 exemplars, uns 100 aproximadament corresponen a llibres de
bibliografia docent comprats amb el pressupost de la biblioteca.

Reducció del nombre de llibres perduts
Un dels objectius de la biblioteca relacionat amb les col·leccions era reduir el nombre d’exemplars
perduts, les retallades pressupostàries no permetien reposar llibres malmesos o perduts i per aquest
motiu s’havia d’evitar al màxim aquesta casuística. Per aquest motiu ens vàrem marcar un seguit
d’actuacions que han fet disminuir el nombre total de llibres perduts (al 2011 un 35 % dels llibres
“perduts” no apareixien mai, mentre que al 2012 aquest percentatge s’ha reduït al 12 %).
La revisió diària i sistematitzada per part dels becaris i setmanalment per part dels bibliotecaris ha
potenciat aquesta reducció. De totes maneres s’ha d’insistir per tal que aquesta tasca s’assumeixi com
una més del dia a dia si es vol mantenir la col·lecció ordenada i disponible pels usuaris.
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Inventari
Aquesta tasca també era necessària per l’objectiu comentat anteriorment. L’inventari s’ha de realitzar
en èpoques de poc moviment de llibres i per aquest motiu es va optar fer-lo durant el mes de juliol
quan no hi ha classes i tota la plantilla treballa en torn de matí.
L’inventari el van realitzar 5 persones durant 15 dies (del 2 al 20 de juliol). Alguns números a destacar:
es van inventariar 19788 documents i d’aquests es van detectar com a perduts 189 exemplars (això
representa quasi un 1 % de la col·lecció inventariada), també es van recuperar 21 documents que
apareixien al catàleg amb l’estat “document perdut”.
Ordenació del magatzem
La falta de recursos humans no ha permès que durant el 2012 es pogués fer també l’inventari del
magatzem, tot i que durant la setmana santa es va fer una revisió dels prestatges del fons actual i del
fons antic. Durant el 2013 s’intentarà inventariar una part del magatzem ja que si es vol fer tot serà
del tot impossible amb els recursos humans amb els quals es disposa actualment.

Detecció bibliografia docent obsoleta (graus)
Un problema amb el que es troben las biblioteques és l’actualització de la bibliografia docent al
catàleg. Quan es compren llibres de bibliografia docent es marquen al catàleg de tal manera que
tinguin un préstec més restringit i hi hagi exemplars de cap de setmana. A mesura que les bibliografies
van variant, es van afegint nous títols al catàleg com a Bibliografia docent però no es fa neteja dels
antics. Durant el 2012 la biblioteca ETSEIB amb l’ajuda de la Unitat PRISMA va acabar un aplicatiu que
permet llistar tots els títols de grau que cada titulació té coma a bibliografia docent, aquest aplicatiu
ens va permetre detectar quants exemplars de la BCBL s’haurien d’actualitzar.
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El 2012 s’han actualitzat les dades al catàleg: en concret s’ha marcat al catàleg la bibliografia
corresponent als tres primers cursos dels graus de telecomunicació i agricultura i els dos primers
cursos d’aeronàutica. Durant l’any 2013 s’hauran de continuar actualitzant dades a mesura que es
vagin desenvolupant les assignatures dels graus. En concret s’ha de marcar la bibliografia
corresponent al 4art curs dels graus de telecomunicacions i agricultura i el tercer curs dels graus
d’aeronàutica. A partir del setembre del 2013 es podrà actualitzar el primer quadrimestre del darrer
any d’aeronàutica i a principis del 2014 ja es podrà acabar la revisió d’aquest grau i fer el canvi físic als
llibres.
Dipòsit d’exàmens UPC
El Servei de Biblioteques va crear un nou dipòsit d’exàmens que substitueix l’anterior. Per part de la
BCBL es va fer difusió a les dues escoles i actualment l’ESAB ja està introduint els enunciats dels seus
exàmens al dipòsit.

Bibliografia docent a PRISMA
La Biblioteca ha continuat introduint i adquirint la bibliografia docent dels graus dels següents
quadrimestres a PRISMA:
EETAC
•
•

3B i 4A dels graus d’enginyeria de sistemes de telecomunicació i enginyeria
telemàtica
2B i 3A dels graus d’enginyeria d’aeronavegació i enginyeria d’aeroports

ESAB
•

6è i 7è de l’ESAB dels graus en enginyeria agrícola, enginyeria agroambiental i
del paisatge, enginyeria alimentària i enginyeria de sistemes biològics
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Nou aplicatiu de novetats bibliogràfiques dels Serveis Generals de Biblioteques
Durant l’any s’ha canviat el sistema mitjançant el qual es feia difusió dels nous llibres arribats a les
biblioteques. Aquest nou aplicatiu permet conèixer fàcilment les novetats a totes les biblioteques de
la UPC per cada àmbit temàtic, alhora que s’agilitza la confecció dels llistats ja que es fan
automàticament a través del catàleg de les Biblioteques UPC.

Coneixement UPC (Col·leccions UPC)
E-prints:
L’any 2012 s’han revisat 328 documents a DRAC.
Treballs Finals de Carrera
Durant el 2012 s’han dipositat 150 TFC a Upcommons:
EETAC : 127
ESAB: 23 (dels 59 presentats) això representa que només arriben a la biblioteca el 39 %, per tant no
es pot garantir la preservació de tots els TFC de l’escola.
Videoteca:
Aquest any s’han enregistrat i penjat a la videoteca les xerrades i conferències que es van fer a l’ESAB
dintre de les activitats del seu centenari.
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C. Organització i gestió
1. Accés a la cultura
Centenari Escola Superior d’Agricultura (ESAB 1911-2011)
El curs 2011-2012 es va iniciar l’any del centenari de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
.Durant el 2012 la Biblioteca ha participat i ha donat suport a l’Escola amb les següents actuacions:

•

Organització de l’exposició de llibres del fons antic amb la participació del
professorat.(del 10 d’abril al 15 de setembre).
http://bibliotecnica.upc.edu/BCBL/content/fonsanticagricultura-bcblexposicio-centenari-esab

•

Gravació i edició de les xerrades organitzades a l’escola.
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2641

•

Suport a la realització del llibre del centenari de l’escola (L’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona: cent anys d’ensenyament universitari: 1911-2011):
cerca de documentació, imatges, i suport en l’apartat on es parla de la biblioteca.

Activitat per Sant Jordi-Twitter
El dia 23 d’abril per la festivitat de Sant Jordi, vam realitzar com altres anys una gimcana, que
consisteix principalment en fer partícips a tots els usuaris dels serveis que ofereix la Biblioteca, a través
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de reptes i preguntes sobre les col·leccions, els serveis i els espais; amb la diferència que aquest any
hem incorporat una nova eina de difusió, el Twitter.
Gràcies a difondre amb aquesta eina, vam aconseguir més seguidors del Twitter BCBL, aconseguint
més seguidors i participants en la gimcana, amb un bon reclam de premi, un llibre pel dia de Sant Jordi.

Volem agrair a les dues editorials que han cedit llibres de manera desinteressada per a fomentar la
lectura, l’editorial Bromera i l’editorial Llibres de l’Índex.
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2.professionals
Assistència a cursos, jornades, etc.
Durant l’any s’ha assistit als següents congressos i reunions:
•
•
•
•

Reunió anual de la Library Advisory Commitee de l'Optical Society of America (OSA)
(Washington, 6-10 febrer)
Jornades OS repositorios (Bilbao, 24 i 25 de maig)
Congrés Cloud Computing (Barcelona, 30 de maig)
Gestión de contenidos (Barcelona, 22 de febrer)

I s’ha assistit als següents cursos formatius:
•
•
•
•
•

Curs sobre bibliometria (Barcelona, 29 de març)
Jornades Catalanes de Recerca
Anàlisi i creativitat per trobar solucions (Curs SDP, 16 hores )
Treballem diferent, compartim energia (Curs SDP, 16 hores)
Comunicació i argumentació (Curs SDP, 12 hores)

Organització interna i reducció dels recursos humans
Durant la major part del 2012 a la BCBL hi va haver dues baixes maternals que no es van cobrir i la
universitat va amortitzar una plaça de responsable de serveis que no havia sortit a concurs.
També cal destacar el fet que la biblioteca va passar de tenir 6 becaris de 10 hores setmanals cadascú
a tenir 3 becaris, 2 de 15 hores setmanals i un de 20 hores. Aquest fet va obligar a reorganitzar serveis i
tasques internes.
En resum pel matí hi havia 4 bibliotecaris o tècnics (2 amb reducció de jornada), a la tarda 3
bibliotecaris i 3 becaris de suport (1 en torn de matí, 1 en torn e tarda i el becari de la factoria).
Aquests fets sumats a permisos i baixes de llarga durada del personal de tarda va obligar a la
biblioteca a restringir el seu horari tancant a les 18.00 h la setmana del 5 al 12 de novembre (setmana
prèvia als exàmens parcials del campus) per manca de personal. La biblioteca va poder tancar a les
18.00 i no abans perquè el personal de matí va modificar o allargar la seva jornada fins a l’hora del
tancament. Si el personal hagués complert estrictament el seu horari l’obertura de la biblioteca
s’hauria limitat a les 15.00 com a màxim.
A part de les incidències puntuals s’han incrementat els dies en els quals a la biblioteca només hi ha
quedat un bibliotecari o tècnic , amb el deteriorament del servei que això representa ja que no es pot
garantir personal a les tres plantes de la biblioteca.

20

