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INTRODUCCIÓ
Benvolguts,
L’any 2015 ha estat un any de transició. Digital!, el 5è Pla estratègic de les Biblioteques
UPC, va acabar l’any 2014. Durant l’any
2015 les biblioteques de la UPC hem estat
treballant en la creació d’un nou pla estratègic, i per tant des de la Biblioteca de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de
Barcelona aquest any hem seguit emmarcant els nostres objectius i actuacions dins
les línies definides pel pla estratègic Digital!
La present memòria no pretén ser un recull
exhaustiu de tota l’activitat de la Biblioteca
durant l’any 2015, sinó que mostra les dades més rellevants i les actuacions més destacades que s’han dut a terme aquest any
passat.

Laia Alonso Cortina
Cap de la Biblioteca de l’ETSEIB

USUARIS
La Biblioteca de l’ETSEIB ha seguit treballant
per adaptar els seus espais a les necessitats
i expectatives dels usuaris que vénen presencialment a la Biblioteca, bàsicament els
estudiants d’aquesta escola.
Així, aquest any 2015 ha acollit, de mitjana, més de 18.000 estudiants cada mes.
Amb 366 places de lectura, l’ocupació mitja

3.669 usuaris
potencials
ha estat, durant les èpoques de màxima
afluència, del 75%.
Fruit de les demandes dels estudiants,
aquest any la Biblioteca ha incrementat el
nombre d’hores d’obertura respecte l’any
passat (un total de 2.665 hores), ja que s’ha
ampliat el calendari d’obertura els caps de
setmana i festius en èpoques d’exàmen.

366 places de lectura

202.329

visitants

388 seguidors
455 seguidors

COL·LECCIONS
La col·lecció de la biblioteca la conformen actualment 39.975 monografies, a continuació es
mostra, en percentatge, la distribució temàtica:

39.975
monografies

S’ha seguit treballant per descongestionar
l’espai, esporgant el fons malmès i obsolet
i enviant al GEPA el fons menys utilitzat. Actualment aquest magatzem cooperatiu conté
6.839 volums de la Biblioteca de l’ETSEIB.
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S’ha fet una exposició física de llibres electrònics, per tal de difondre aquest material.
En la mateixa línia, s’ha habilitat un espai per
donar visibilitat a les revistes electròniques.

69
títols de
revista
vives

960 llibres
enviats al
magatzem
cooperatiu

S’ha treballat en la millora de la qualitat del
catàleg, amb la inclusió de portades de les
noves adquisicions i de llibres de fons antic.
Enguany s’han fet arribar als coordinadors
de les assignatures estudis personalitzats de
la bibliografia recomanada a la guia docent,
per tal que puguin saber quin ús s’està fent
del material recomanat a les assignatures.

2.768 llibres
consultats a la
biblioteca

SERVEIS
El servei més utilitzat a la Biblioteca segueix
sent el préstec de portàtils, amb 4.471 préstecs més que l’any passat, seguit de l’ús
de les sales de treball en grup i el préstec
d’equipaments (calculadores, iPads, e-readers) que també han augmentat respecte
l’any passat.
Aquest any 2015 s’ha volgut potenciar la difusió dels recursos i serveis de la Biblioteca,
és per això que s’han dut a terme diverses
actuacions al respecte:

En aquest sentit, aquest any 2015, s’han atès
83 consultes d’informació especialitzada, 12
més que l’any passat.

16.936

préstecs de
portàtils

També s’han elaborat unes guies bàsiques
de la Biblioteca per a estudiants de nou ingrés, i també per a estudiants de màster i
doctorat, tant en català, castellà com anglès.

29.020 préstecs
d’equipaments

D’una banda, i per tal de donar més visibilitat al taulell d’informació, s’ha elaborat un
cartell on es difonen els diversos serveis
d’informació que la Biblioteca ofereix.

11.991 préstecs i
renovacions
de llibres
Finalment, i per tal de facilitar la comunicació
en anglès als taulells de la Biblioteca, s’han
elaborat unes guies breus en anglès amb les
transaccions més habituals que els usuaris
demanen al taulell de préstec.
Totes aquestes guies es poden consultar a
UPCommons (http://upcommons.upc.edu/
handle/2117/26551).

1.899 reserves de
sales de treball en
grup

SUPORT A LA RECERCA
La Biblioteca ha seguit treballant per donar
suport als seus usuaris en tots els aspectes
relacionats amb la recerca.

S’han seguit verificant les dades bibliogràfiques a DRAC i assessorant els investigadors
sobre la publicació en accés obert.

Una tasca molt important ha estat la
d’assessorar els investigadors en la identificació unívoca com a autors. En aquest sentit, a banda del suport personalitzat que s’ha
donat des de la Biblioteca, s’ha elaborat un
diagrama per donar a conèixer el codi ORCID i facilitar-ne el procés de creació.

Pel que fa a la producció científica dels investigadors de l’ETSEIB, s’ha elaborat un estudi bibliomètric sobre els articles publicats
l’any 2014 que apareixen al portal Futur.
Finalment, s’han seguit organitzant sessions
de formació per a estudiants de màster i
doctorat per millorar en la cerca i ús de la
informació en la seva activitat de recerca.

1.013 activitats revisades

Formació en l’ús i cerca
d’informació
32 sessions
265 assistents

Servei d’obtenció
de documents

143
demanats

59
servits

FONS ANTIC
Per tal de preservar i difondre les obres del
fons antic, la Biblioteca aposta fortament per
la digitalització dels seus fons patrimonials.
En aquest sentit, enguany s’ha començat a
col·laborar amb el Centre de Digitalització
de la Universitat de Barcelona, que ha digitalitzat 15 dels llibres més consultats sobre
les màquines de vapor i la col·lecció completa de la revista Crónica Científica. Totes
les digitalitzacions es poden consultar al dipòsit de Fons Antic de la UPC (http://fonsantic.upc.edu/).

1.403

investigadors

1.887

consultes

Per tal de donar visibilitat a les col·leccions, i
coincidint amb l’Any internacional de la llum,
s’han dut a terme diverses actuacions de difusió.
Així doncs, s’ha organitzat una exposició física amb una selecció de monografies dels
fons de la Biblioteca sobre la llum, i amb
aparells relacionats amb la llum.
També s’ha creat, conjuntament amb d’altres
biblioteques de la UPC, el bloc “La llum a
les biblioteques de la UPC “ (https://anydelallumbupc.wordpress.com/), i s’ha fet una exposició virtual a Pinterest amb una selecció
de llibres del fons antic sobre la llum (https://
pinterest.com/fhct/història-de-la-llum/).

18.387 volums

859 volums
digitalitzats

GESTIÓ
Aquest any 2015 ha calgut migrar les bústies de correu al nou correu de la UPC. De la
mateixa manera, també ha calgut traspassar
l’agenda de la Biblioteca al nou format.

La Biblioteca ha acollit una estudiant en
pràctiques del Màster de Col·leccions Patrimonials de la UB, que ha col·laborat en algunes actuacions previstes per al fons antic.

Durant aquest any, tot el personal de la Biblioteca ha participat en l’elaboració del nou
pla estratègic del Servei de Biblioteques,
Publicacions i Arxius.

S’ha realitzat una formació en cascada sobre Futur i Publica, per tal que tot el personal
de la Biblioteca conegui a fons el contingut
d’aquests dos portals.

15.278 €
compra de llibres
33.312 €
subscripció de
revistes

8 bibliotecaris
2 tècnics de suport
3 becaris
1 estudiant en pràctiques
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