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1. OBJECTIU 
L’objectiu d’aquest procediment és establir les pautes adequades per a 
analitzar l’estat de les col·leccions bibliogràfiques a fi d’oferir una col·lecció 
àmplia, actualitzada, equilibrada i pertinent, que satisfaça les necessitats dels 
usuaris. 
 
 
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
Aquest procediment afecta totes les biblioteques i unitats que consideren 
necessari conèixer la pertinència de les seues col·leccions. 
 
 
3. RESPONSABLES 
L’elecció dels criteris i la metodologia que s’ha de seguir correspon al 
responsable de la col·lecció a avaluar, tenint en compte les directrius generals 
del Servei. L’aplicació de les diferents fases d’aquest procediment serà 
responsabilitat tant d’unitats centrals com de les biblioteques de centre, segons 
les parts de la col·lecció que s’avaluaran. 
 
4. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 
Projecte d’avaluació de la col·lecció de publicacions periòdiques de subscripció 
de la Universitat d’Alacant. 
 
5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 
 

5.1 Definir els objectius  
Correspon al responsable de la biblioteca o unitat establir els objectius 
que es pretenen aconseguir (detectar punts forts i dèbils, millorar la 
col·lecció, orientar accions de difusió, etc.). 
 
5.2 Establir la col·lecció que s’avaluarà  
El responsable de la biblioteca o unitat concreta el tipus o la part de la 
col·lecció a avaluar depenent dels objectius i necessitats establits 
anteriorment (publicacions periòdiques, monografies, recursos electrònics, 
etc.). 
 
5.3 Identificar els documents  
Una vegada delimitada la part de la col·lecció que s’avaluarà, el personal 
de la biblioteca o unitat identifica el tipus concret de documents que la 
componen i que seran objecte d’avaluació (per exemple: monografia, 
bibliografia recomanada…). 
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5.4 Triar les metodologies i criteris adequats 
El personal responsable de dur a terme el procés decideix quina 
metodologia i criteris són adequats per a valorar la col·lecció que 
s’avaluarà, i estableix la calendarització de les fases del procés. Podem 
dividir aquests criteris en: 
 

5.4.1 Criteris comuns però no obligatoris a tot tipus de recurs: 
- Estadístiques d’ús: destinades a disposar de dades reals de la 

utilització de la col·lecció.  
- Enquestes: conèixer l’opinió dels usuaris sobre la qualitat, 

adequació, etc., de la col·lecció objecte d’avaluació. 
- Llistes models: llistes d’obres que considerem adequades per 

les característiques de la nostra biblioteca i els nostres usuaris 
per a posteriorment confrontar-les amb la col·lecció que 
s’avaluarà per a detectar mancances sobre una col·lecció 
base. 

 
5.4.2 Criteris específics: determinar els criteris específics per tipus de 
document o àrea temàtica (ex.: per avaluar revistes, peticions fetes al 
Servei d’Accés al Document). 

 
5.5 Recollir i processar la informació  
Una vegada recollida tota la informació dels diferents criteris utilitzats, el 
personal responsable fa l’anàlisi estadística de la informació obtinguda. 
 
5.6 Establir els criteris de ponderació  
El personal responsable decideix el barem que permeta enumerar i 
jerarquitzar per orde de rellevància les dades recollides. 
 
5.7 Anàlisi dels resultats  
Després d’aplicar el barem establit, el personal responsable analitza els 
resultats obtinguts per a elaborar l’informe final. 
 
5.8 Informe final  
En l’informe final, el responsable de la biblioteca o unitat reflecteix les 
conclusions obtingudes, diferenciant entre els elements satisfactoris i els 
elements que cal millorar, així com les mesures que s’han d’adoptar per a 
aconseguir els objectius establits prèviament. 
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6. ANNEXOS 
Annex 1. Diagrama de flux 
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