
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

Memòria de la Biblioteca 
Universitària 



 
 

 1 
 

Memòria de la Biblioteca Universitària Curs acadèmic  
2016-2017 

 

 

ÍNDEX 

 

0. INTRODUCCIÓ 

1. PLANIFICACIÓ I GESTIÓ 

2. ESPAIS I EQUIPAMENTS 

3. HORARIS I OBERTURES EXTRAORDINÀRIES 

4. PRESSUPOST 

5. PERSONAL 

6. COL·LECCIONS BIBLIOGRÀFIQUES 
6.1. ADQUISICIONS BIBLIOGRÀFIQUES 

6.2. CATÀLEG BIBLIOGRÀFIC 

6.3. DEVUÉLVEME LA VOZ I FONOTECA 

7. ÚS DE LES COL·LECCIONS 
7.1. PRÉSTEC 

7.2. PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 

7.3. ÚS DELS RECURSOS ELECTRÒNICS 

8. SUPORT A l'APRENENTATGE 
8.1. COMPETÈNCIES INFORMÀTIQUES I INFORMACIONALS 

8.2. CURSOS DE FORMACIÓ A PERSONAL USUARI 

8.3. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA I ATENCIÓ A PERSONAL 

USUARI 

9. SUPORT A LA INVESTIGACIÓ 

10. REPOSITORI INSTITUCIONAL (RUA) 

11. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 

12. COOPERACIÓ  



 
 

 2 
 

Memòria de la Biblioteca Universitària Curs acadèmic  
2016-2017 

 

 

 

 

La missió de la Biblioteca Universitària, definida en la Carta de Serveis, és oferir un 
sistema d'informació de qualitat, gestionat per un equip humà professional i 
compromès en garantir serveis i recursos innovadors, col·laborant en el 
desenvolupament de la investigació i de l'aprenentatge i contribuint a la creació i 
difusió del coneixement i a la consecució dels objectius de la Universitat d'Alacant. 

En aquesta memòria del curs acadèmic 2016-2017 pretenem mostrar els resultats 
dels principals serveis oferits per la Biblioteca Universitària per a aconseguir aquest 
objectiu, així com els recursos disponibles per a aconseguir-ho. 

Algunes de les dades més significatives són: 

• Increment en l'ús de la col·lecció de recursos electrònics, especialment dels 
llibres electrònics, dels quals s'han realitzat 178.800 descàrregues de llibres 
complets o capítols de llibres. Aquesta dada suposa un increment del 41% 
sobre el curs acadèmic anterior. Respecte a l'ús de les revistes electròniques 
s'han descarregat un total de 514.450 articles de revistes, xifra que manté 
l'evolució ascendent dels últims anys. 

• Consolidació dels serveis proporcionats per la Unitat de Suport a la 
Recerca, d'entre els quals el servei d'assessorament en els processos 
d'avaluació de l'activitat investigadora (ANECA, CNEAI, etc.) i la cerca dels 
indicis de qualitat de les publicacions científiques, es mostra com un dels 
serveis més demandats i valorats pel personal docent i investigador. 

• Increment de les obres servides per préstec interbibliotecari a altres 
biblioteques, que ve justificada per la implementació del mòdul de préstec 
interbibliotecari de l'OCLC, que proporciona major visibilitat de la 
biblioteca. 

• Major participació en cursos de formació de personal usuari, 
desenvolupant-se més de 10.000 activitats a les quals han assistit 12.097 
persones. 

• Creixement dels documents incorporats en el Repositori Institucional (RUA), 
amb un increment superior al 25% respecte als documents incorporats en el 
curs acadèmic anterior. Igualment ha crescut el nombre de descàrregues 
superant els 10 milions. 
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Les principals línies d'actuació de la Biblioteca Universitària han anat encaminada 
als següents serveis: 

 Suport a la docència i a la investigació 
• Agilitzar la gestió del préstec interbibliotecari i escurçar els terminis 

de lliurament del material sol·licitat. 
• Elaborar i publicar el document “Incorporació de l'enfocament de 

gènere en la BUA”. 
• Escurçar els períodes d'arribada i preparació de llibres des de la 

sol·licitud de compra. 
• Anàlisi i desenvolupament del PCBUA. Pla general de 

desenvolupament de la col·lecció. 
• Augmentar la visibilitat de la producció científica de la UA 

 Suport al personal usuari.  
• Elaboració de tutorials amb noves eines adaptades a dispositius 

mòbils. 
• Elaborar un pla de comunicació de la Biblioteca. 
• Estudi i implementació d'un procediment unificat i periòdic de 

recollida de dades estadístiques. 
• Elaboració d'una nova pàgina web de guies temàtiques. 
• Cursos CI2. 

 
 Normalització i recursos media en xarxa 

• Redacció del plec de condicions per a poder valorar les ofertes de 
plataformes de sistemes de biblioteca existents en el mercat 

 



 
 

 4 
 

Memòria de la Biblioteca Universitària Curs acadèmic  
2016-2017 

espanyol, amb la finalitat de triar la que substituïsca al sistema 
integrat de biblioteca Symphony. 

• Començar la càrrega de registres de la Pirinenca en RUA i en el 
portal Devuélveme la voz. 

• Implementar una plataforma electrònica per a la consulta dels llibres 
d'intercanvi científic. 
 

 Organització i gestió 
• Elaboració i revisió dels procediments de gestió. 
• Promoure l'aprovació del nou Reglament de la BUA. 
• Revisió i actualització de normatives. 
• Participar en el grup de treball d'Universitats Públiques Valencianes 

per a promoure la formació d'un Consorci. 

En l'àmbit de gestió de la qualitat s'ha treballat en  dos aspectes: 

1) La revisió de tots els procediments de la Biblioteca Universitària. Després de 
l'actualització del mapa de processos s'han definit nous procediments i 
s'estan revisant, progressivament, els existents. 

2) Pla de comunicació interna: s'ha realitzat una enquesta interna. Fruit dels 
resultats d'aquesta enquesta s'ha elaborat un Pla de millora de la 
comunicació interna. 

Volem destacar el fet que des de la Biblioteca Universitària intentem que l'ampli 
concepte de la responsabilitat social estiga present en bona part de les nostres 
publicacions en xarxes socials i igualment en les activitats que organitzem, per 
diferents vies: ús d'un llenguatge inclusiu, esment d'efemèrides com el Dia del medi 
ambient, celebració del Dia de Llibre (per a promocionar la lectura), etc.   
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Durant aquest curs acadèmic els espais de la Biblioteca Universitària no han patit 
canvis substancials. Les actuacions realitzades han anat encaminades a 
actualitzar i mantenir les instal·lacions, com han sigut la rehabilitació del parc de la 
Biblioteca de Ciències o les obres dels lavabos de la primera planta de l'edifici de 
la Biblioteca General. 

La Biblioteca Universitària compta amb 16.825,31 metres quadrats, dels quals 
14.394,05 són espais de les diferents biblioteques i punts de servei al personal usuari 
i 2.431,26 corresponen a unitats centrals. 

 

 

En la següent taula es mostra el detall dels espais que ofereixen les diferents 
biblioteques i punts de servei. 

 

 Superfície 
m2 

Sales 
d'estudi 

Sales 
de 

treball 

Sales 
col·lectives 

Prestatgeries 

Lliure 
accés Dipòsit 

Ciències 431 1 0 0 845,2 22,8 

Dret 1.800 1 0 1 2.600 513 

Econòmiques 1.500 1 0 0 2.600 364 

Educació 1.132 1 5 0 1.448 48 

Filosofia i 6.500 2 13 3 8.799 215 



 
 

 6 
 

Memòria de la Biblioteca Universitària Curs acadèmic  
2016-2017 

Lletres 

Geografia 452,5 1 1 0 921,8 201,64 

Politècnica i 
Ciències de 
la Salut 

987,67 1 3 0 1.839,38 432 

Mediateca 218 1 2 1 336 252 

Dipòsit 905,27 0 0 0 0 9.732,7 

Sala 24 hores 467,61 1 0 0 0 0 

PuntBiu s/d 0 0 1 136,6 15,3 

Suport a la 
investigació s/d 0 0 3 0 0 

TOTAL 14.394,05 10 24 9 19.525,98 11.796 
 

En les seues instal·lacions s'ofereixen un total de 3 .666 llocs d'estudi, xifra que es 
troba per sobre de la mitjana de REBIUN, establida per a l'any 2016 en 2.689,54. 

Atenent a les seues característiques aquests llocs es distribueixen entre les diferents 
biblioteques i punts de servei segons es mostra en la taula següent. 

 
Llocs 

individuals 
de lectura 

Llocs 
informàtics 

i/o 
audiovisuals 

Llocs en sales 
col·lectives 

Llocs en sales 
per a treball en 

grup 

Ciències 154 6 0 0 

Dret 306 14 5 0 

Econòmiques 300 8 0 0 

Educació 175 7 0 24 

Filosofia i 
Lletres 1.684 82 47 79 

Geografia 72 4 0 31 

Politècnica i 
Ciències de 
la Salut 

263 7 0 18 

Mediateca 6 16 40 10 

Dipòsit 10 2 0 0 

Sala 24 hores 250 0 0 0 

PuntBiu 6 10 11 0 

Suport a la 
investigació 0 0 10 9 

TOTAL 3.226 156 113 171 
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L'equipament informàtic ha experimentat un increment, especialment en els 
ordinadors d'ús públic, posant a la disposició dels usuaris i de les usuàries un total 
de 420 ordinadors. Com en anys anteriors s'han anat substituint equips que estaven 
quedant obsolets. 

 

 Ordinadors Impressores Escàners 

Ús intern 146 60 5 

Ús públic 274 0 19 

TOTAL 420 60 24 

 

Durant el curs 2016-2017 hem continuat desenvolupant les aplicacions 
informàtiques que presten servei en la Biblioteca Universitària, i hem incorporat 
altres noves per a emplenar serveis que requerien de nous desenvolupaments 
informàtics: 

• S'ha adquirit una aplicació, coneguda comercialment com Libguides, que 
facilita la presentació i consulta dels recursos d'informació que ofereix la 
Biblioteca Universitària (CI2 Treball de finalització de Grau i Guies 
temàtiques).  

• Es continua col·laborant de forma activa en el projecte DIALNET, en el qual 
mantenim actualitzades 160 revistes, a més de monografies i articles de 
llibres col·lectius. Durant el passat any incorpoararem 19.664 referències 
bibliogràfiques. 

• Al gener es va implementar el programa de préstec interbibliotecari de 
l'OCLC. 

 

 
 

 

L'horari habitual d'obertura de les biblioteques de la Universitat d'Alacant és de 
dilluns a divendres de 8:30 a 21:00 h. 

En el següent quadre es mostra la taxa d'ocupació de llocs de lectura de les 
diferents biblioteques.  
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Horari de matí Horari de 

vesprada 

Biblioteca de Ciències 39,67% 35,66% 

Biblioteca de Dret 35,29% 26,14% 

Biblioteca d'Econòmiques 30,85% 29,73% 

Biblioteca d'Educació 68,88% 55,95% 

Biblioteca de Filosofia i Lletres 38,34% 33,07% 

Biblioteca de Geografia 55,30% 50,76% 

Biblioteca Politècnica i CC. de 
la Salut 58,24% 51,61% 

 

A més s'ofereix un servei de Sala d'Estudi 24 hores, en un espai destinat a aquest ús 
situat en la planta baixa de l'Edifici de la Biblioteca General, amb una oferta de 
250 llocs de lectura. Aquest servei es completa, en períodes de màxima afluència, 
amb l'obertura de la 1ª planta de la Biblioteca de Filosofia i Lletres. 

La següent gràfica mostra l'ocupació del servei de Sala d'estudi 24 hores durant el 
present curs acadèmic en les diferents franges horàries. 
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En períodes d'exàmens, la Biblioteca Universitària amplia els seus horaris d'obertura, 
així com les sales d'estudis obertes, en funció de la demanda existent. En els 
períodes de màxima afluència romanen obertes totes les sales d'estudi de l'edifici 
de la Biblioteca General. Durant el curs 2016-2017 l'horari deperturas extraordinàries 
per exámenes ha sigut: 

• Del 9 de gener al 26 de gener de 2017. De 8:30 a 2:30, totes les sales. 
• Del 19 de maig al 18 de juny de 2017. De 8:30 a 2:30, totes les sales. 
• Del 19 de juny a l'11 de juliol de 2017. De 8:30 a 2:30, només la 1ª planta. 

 

En la següent gràfica es mostra l'ocupació dels diferents períodes d'obertura 
extraordinària. 

 

 

 

 

A més de les sales d'estudi generals, la Biblioteca Universitària ofereix el servei de 
sales de treball en grup en diverses biblioteques, que poden ser reservades pels 
usuaris i usuàries amb antelació. Durant aquest curs acadèmic s'han realitzat 
20.815 reserves. 
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El pressupost assignat a la Biblioteca Universitària, cobreix tant les quantitats 
necessaris per a cobrir les despeses corrents, com les destinades a l'adquisició de 
material bibliogràfic. 

Les dades de pressupost continguts en aquesta Memòria corresponen a l'exercici 
econòmic 2017. 

La dotació pressupostària total ascendeix a 2.839.720,00 €, dels quals 189.720 € 
corresponen a les despeses corrents i 2.650.000,00 € a l'adquisició de material 
bibliogràfic. 

La partida de despeses corrents, destinada a les despeses per a cobrir el 
funcionament de les diferents biblioteques i unitats centrals, manté el mateix import 
que en anys anteriors. 

En la següent taula s'arreplega la distribució del pressupost de despeses corrents 
en els principals conceptes de despesa. 

 

Despeses corrents 
Despeses telefòniques i de 
missatgeria 22.659 

Material d'oficina i 
consumibles informàtics 21.500 

Viatges, allotjaments, dietes 9.100 
Manteniment llicencies de 
software 90.500 

Manteniment fotocopiadores, 
anti-furts, etc. 16.661 

Materials d'organització de 
fons bibliogràfics 26.500 

Quotes xarxes de cooperació 2.930 

TOTAL 189.850 
 

La dotació pressupostària destinada a l'adquisició de material bibliogràfic 
ascendeix a 2.650.000,00 €, la qual cosa suposa un increment del pressupost 
respecte a l'exercici econòmic anterior d'un 5,3%, el que ha permès mantenir la 
col·lecció existent. 
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En la taula següent es reflecteix la distribució de les despeses d'adquisició de 
material bibliogràfic atenent al tipus de material. 

 

Material bibliogràfic 

Monografies en paper 350.346,89 

Monografies en línia  82.031,98 

Revistes individuals 451527,29 

Portals de revistes 1.281.085,46 

Bases de dades 485.008,38 

TOTAL 2.650.000,00 
 

Els criteris per a l'estimació i distribució del material bibliogràfic han sigut: 

• Manteniment del pressupost de monografies 
• Creixement de les monografies en format electrònic 
• Manteniment de les col·leccions de publicacions periòdiques i bases de 

dades 
• Previsió d'un increment en les publicacions periòdiques i bases de dades 

d'un 5,5% 

La plantilla de personal de la Biblioteca Universitària està formada per 141 
persones, xifra que s'ha mantingut durant els últims anys.  

En la següent gràfica es mostra la distribució de personal entre les diferents 
categories professionals que componen la plantilla de la Biblioteca Universitària. 
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El personal de la Biblioteca Universitària ha participat en diverses activitats 
formatives, unes enquadrades en el Pla de Formació de la Universitat, i altres 
oferides per entitats i associacions professionals. Dins del Pla de Formació 
s'organitzen també cursos específics per al personal de la biblioteca. 

Les activitats formatives internes s'emmarquen en el Pla de Formació de la 
Universitat. Pot participar el personal de la Biblioteca Universitària tant en les 
activitats generals, com en els cursos i tallers sol·licitats específicament. 

Durant aquest curs acadèmic el personal de la biblioteca ha participat en 30 
cursos diferents, assistint als mateixos un total de 116 persones. Destacarem en 
aquesta memòria els cursos sol·licitats i organitzats específicament per al personal 
de la biblioteca, en els quals han participat 42 persones: 

 Ètica i responsabilitat social en les biblioteques Universitàries 
 Taller d'introducció a l'edició amb Libguides. 
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Quant a les activitats formatives organitzades per entitats i associacions 
professionals el personal de la biblioteca ha assistit a: 

• RDA, nova normativa de catalogació, organitzat al setembre de 2016 pel 
Campus Europeu d'Educació  Permanent 

• Aplicacions i Serveis per a Biblioteques en Dispositius Mòvils, organitzat per 
SEDIC al novembre de 2016 

• Els Serveis de Bibliometria i les biblioteques universitàries, organitzat per 
SECID al maig de 2017 

• Propietat Intel.lectual i les seues aplicacions, organitzat per la Universitat 
Jaume I, al maig de 2017 

• XVIII Jornada de Gestió de la Informació de SEDIC: Ocupació & 
Desenvolupament professional, realitzades a Madrid al novembre de 2016 

• 7ª Conferència internacional sobre revistes de ciències sociales i humanitats 
(CRECS 2017), realitzades a Conca, al maig de 2017 

• XV Jornades CRAI REBIUN. Tallers per a l'èxit d'un curs en línia, organitzades a 
Madrid al juny 2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
           

 

6.1. Adquisicions bibliogràfiques 
 

Durant el curs acadèmic 2016-2017 s'han adquirit llibres tant en format imprés com 
a electrònic, per valor de 507.946,94 €, dels quals 425.914,96 € corresponen a llibres 
en format imprés i 82.031,98 a llibres electrònics. 

Quant a la procedència de les partides pressupostàries 405.610,67 € corresponen 
al pressupost assignat a la Biblioteca Universitària i 102.336,27 € al pressupost dels 
diferents departaments de la Universitat.  
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En la següent gràfica s'arreplega el percentatge de despesa en l'adquisició de 
llibres atenent a la procedència de la partida pressupostària. 

 

 

 

A través de la Unitat d'Adquisicions i Gestió de la Col·lecció s'han adquirit un total 
de 9.393 monografies, amb un preu mitjà de 35,59 €. En la següent taula es 
desglossa la despesa en compra de monografies gestionada a través d'aquesta 
Unitat, per a les diferents biblioteques de centre i punts de servei. 

 

405.610,67 €; 
80% 

102.336,27 €; 
20% 

Distribució del pressupost per a la compra de 
monografies 

 BUA Departaments
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Pressupost 

BUA 
Pressupost 

departaments Nº d'obres Preu mitjà 

Ciències 71.736,24 € 602,61 € 1.002 72,19 € 

Dret 37.889,58 € 1.661,99 € 1.020 38,78 € 

Econòmiques 31.719,75 € 834,81 € 988 32,95 € 

Educació 18.305,35 € 0 789 23,20 € 

Filosofia i Lletres 61.890,72 € 3.400,93 € 2.389 27,33 € 

Geografia 14.289,25 € 0 361 39,58 € 

Politècnica 
i Ciències 
de la Salut 

Politècnica 43.590,10 € 0 961 45,36 € 

CC. Salut 13.931,54 € 0 387 36,00 € 

Mediateca 6.428,47 €  428 15,02 € 

Punt BIU 13.824,72 €  768 18,00 € 
 

Les dades de la taula anterior corresponen a l'adquisició de monografies 
principalment en format imprés. A ells cal afegir l'adquisició de 15 portals de llibres 
electrònics, que proporcionen l'accés a 152.973 títols, que suposen un increment 
de 26.253. 

La col·lecció de monografies en format electrònic suposa una inversió de 82.031,98 
€. 

La subscripció de publicacions periòdiques individuals ascendeix a 992 títols, dels 
quals 530 es reben en format imprés, 244 en format electrònic i 218 se subscriuen 
en el format combinat de paper + online. El pressupost assignat a aquesta 
col·lecció és de 454.070,95 €. 

A més, es manté la subscripció a 17 portals de revistes electròniques dels principals 
editors científics que proporcionen l'accés a 8.344 títols, amb un pressupost 
assignat d'1.281.085,46  €. 

La col·lecció de revistes es completa amb els títols a text complet recollits en les 
diferents bases de dades subscrites. 

En la següent taula s'arreplega la distribució en quantitat de títols d'acord a la 
modalitat d'adquisició. 

 

Títols individuals 662 

Títols de portals 8.344 
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Títols de bases de dades 46.719 

 

L'últim apartat de les adquisicions bibliogràfiques ho formen les subscripcions a 
bases de dades. Durant l'any 2017 s'han subscrit 109 bases de dades, els continguts 
de les quals comprenen les diferents àrees temàtiques dels estudis de la Universitat. 
Aquestes bases de dades ofereixen continguts de tipus referencial i, cada vegada 
més, accés als textos complets de les referències citades. El pressupost invertit en 
aquestes subscripcions ascendeix a 485.008,38 €. 

 

6.2. Catàleg bibliogràfic 
 

Durant el curs acadèmic 2016-2017 s'han incorporat al catàleg 40.176 nous 
registres, aconseguint el catàleg bibliogràfic la xifra d'1.059.794  registres que 
corresponen a 719.868 títols únics. 

En la taula següent s'arrepleguen les dades totals del catàleg així com el 
creixement en documents durant el present curs acadèmic, desglossat per tipus 
de material i tipus d'adquisició. 

Catàleg 
bibliogràfic 

Total de registres (còpies) 
Monografies 938.960 

Publicacions 
periòdiques 52.250 

Total de títols 719.868 

  
Creixement 
en nº de 
còpies  
(01/09/2015-
31/08/2016) 
  
   
  

Monografies 

Compra 8.993 

Donació 7.062 

Intercanvi 158 

Materials especials 1.837 

Reconversió 474 

Publicacions 
periòdiques 

Subscripció 170 

Donació 227 

Intercanvi 9 

Recursos electrònics 22.034 
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En la següent gràfica es mostra el nombre de fons bibliogràfics dipositats en les 
diferents biblioteques i punts de servei, sent la Biblioteca de Filosofia i Lletres la que 
alberga més fons, seguida de la Biblioteca de Dret i la d'Econòmiques. Com a punt 
de servei caldria destacar el nombre de fons del Dipòsit, amb un 22% del total de 
fons de la BUA. 

 

 

 

6.3. Fonoteca digital i portal “Devuélveme 
la voz” 
 

La Fonoteca Digital permet la consulta i l'audició en línia d'una àmplia selecció de 
fons musicals gravats originalment en discos de vinil, així com d'una col·lecció de 
documents sonors de valor històric i documental, majoritàriament radiofònics. 

Referent als fons musicals digitalitzats s'han produït 2.747 audicions en línia sobre un 
total de 5.865 arxius sonors que conformen aquesta col·lecció digital fins al 
moment. Els àlbums musicals més reproduïts van ser Blonde on Blonde de Bob 
Dylan, Clame al firmament de Luis Eduardo Aute i Paco Ibáñez en l'Olympia de 
París. 

S'ha continuat amb la catalogació del fons de l'antiga Fonoteca de l'emissora 
Radio Alacant Cadena Ser gràcies al conveni de pràctiques pre professionals 
realitzades per l'alumnat de la Facultat de Filosofia i Lletres on s'han catalogat 640 

43.868 

109.211 

86.097 

59.518 
213.384 

32.940 

65.574 

7.013 
183.955 

16.859 3.253 1.482 

N. de còpies per biblioteca/punt de servei 
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d'aquests discos. En un altre ordre de coses, assenyalar que està col·lecció ha 
servit de base per a la publicació d'un pròxim llibre sobre la història del Festival 
Español de la Cançó. 

La nostra secció de documents sonors digitalitzats està arreplegada també en el 
portal Devuélveme la voz, un projecte de la Universitat d'Alacant per a la 
reconstrucció de la nostra història per mitjà de material sonor principalment 
radiofònic, centrat en els anys del franquisme i la transició democràtica que va 
arrancar amb els fonogrames de Radi París. Aquests continguts sonors també són 
accessibles per mitjà d'Europeana i Hispana de RUA,  el nostre repositori 
institucional. 

No obstant açò, la visibilitat del projecte ha disminuït en relació a cursos anteriors. 
Així, durant aquest curs acadèmic, el nombre d'entrades al portal ha sigut de 
111.467, un nombre molt similar al registrat en el curs acadèmic 2012-2013. 

 

 

 

A més, s'ha continuat amb les sessions formatives sobre el portal a grups d’ 
alumnes universitaris i d'ensenyament mitjà i s'han impartit conferències i participat 
en col·loquis relacionats amb la memòria històrica o la història oral. D'altra banda, 
sobre el fons sonor de Radio París s'han realitzat dos documentals, un de sonor i un 
altre audiovisual que han comptat amb la nostra col·laboració. 

S'ha començat a treballar en les recreacions sonores de les emissions diàries de 
Radio Espanya Independent. S'han realitzat 74 recreacions sonores de les emissions 
diàries emeses entre els anys 1950 i 1971 realitzades per 7 persones voluntàries. 
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7.1. Préstec 
 

Durant el curs acadèmic 2016-2017 s'han realitzat un total de 132.287 préstecs, xifra 
molt similar a la recollida en el curs acadèmic anterior. 

 

 

 

  

Per a fer l'anàlisi de l'ús de la col·lecció cal conjugar la dada de préstecs amb la 
dada de renovacions, és a dir, la possibilitat d'ampliar el temps de préstec d'un 
llibre sempre que no haja sigut reservat per una altra persona. El nombre total de 
renovacions realitzades ascendeix a 983.631. 

Les següents gràfiques mostren la distribució del nombre de préstecs i de 
renovacions entre les diferents biblioteques i punts de servei. 
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És de destacar l'elevat nombre de renovacions que es produeixen dels documents 
prestats. Tenint en compte que no és possible fer la renovació d'un document que 
té una reserva de préstec, l'elevat nombre de renovacions reflecteix la necessitat 
del personal usuari d'un major termini de préstec sobre un determinat nombre de 
documents. 

A continuació es mostren les renovacions per biblioteca/punt de servei i per 
tipologia de públic usuari. 
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Finalment mostrar, de manera acumulada, la proporció entre el nombre de 
préstecs i el nombre de renovacions. 
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Per a completar l'anàlisi de l'ús de la col·lecció impresa s'ha de tenir en compte la 
consulta que es realitza directament en les sales d'estudi. Aquesta dada 
s'arreplega comptabilitzant les obres que es dipositen en els espais habilitats per a 
açò, per la qual cosa hem de considerar-ho aproximat, atès que, en algunes 
ocasions el personal usuari torna a recol·locar l'obra en les prestatgeries. 

En les següents gràfiques es mostren la distribució de la consulta en sala per tipus 
de materials i per punt de servei. 
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7.2. Préstec interbibliotecari 
 

El servei de préstec interbibliotecari permet accedir al nostre personal usuari a 
obres que no es troben en la BUA i proporcionar a biblioteques externes obres del 
nostre fons. 

Durant aquest curs acadèmic s'han tramitat un total de 7.955 peticions, de les 
quals 4.815 són peticions realitzades pel nostre personal usuari i 3.140 són peticions 
rebudes d'altres biblioteques. S'observa un increment important de les obres 
servides a altres biblioteques, que ve justificada per la implementació del mòdul 
de préstec interbibliotecari de l'OCLC, que proporciona major visibilitat de la 
biblioteca. 

A continuació es presenten les dades desglossades atenent al tipus de material 
sol·licitat (articles i llibres) i a l'àmbit geogràfic dels centres als quals es realitzen les 
peticions o dels quals les rebem. Com és habitual se sol·liciten i se serveixen un 
nombre major d'articles que de llibres, i les peticions es realitzen principalment dins 
de l'àmbit nacional. 

 

Títols sol·licitats a altres 
Biblioteques 
4.688 

Articles 
Espanya 3.345 

Estranger 481 

Llibres Espanya 803 

18.447 

40.364 

17.180 

12.042 

8.047 
7.294 
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14.328 

Consulta en sala per biblioteca/punt de servei 
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Estranger 186 

Títols servits a altres 
Biblioteques 
2.161 
 

Articles 
Espanya 2.031 

Estranger 403 

Llibres 
Espanya 537 

Estranger 169 
 

Les gestions del préstec interbibliotecari es realitzen de forma centralitzada a 
través de la Unitat d'Accés al Document, però en les mateixes també participen 
les diferents biblioteques i punts de servei on es troben dipositats els fons. 

En la següent gràfica es mostra el nombre de documents enviats a altres 
biblioteques des de les diferents biblioteques i punts de servei. 

 

 

 

 

7.3. Ús dels recursos electrònics 
 

La col·lecció de revistes electròniques subscrites es compon de 55.725 títols, en els 
quals s'inclouen les subscripcions individuals o de portals i els títols als quals 
s'accedeix a través de bases de dades amb text complet. 

Les dades estadístiques que es mostren corresponen als títols subscrits. 
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Durant el curs acadèmic 2016-2017 s'han descarregat un total de 514.450 articles 
de revistes, xifra que manté l'evolució ascendent dels últims anys. D'aquest total 
342.170 articles s'han obtingut dels portals de revistes electrònics dels diferents 
editors i 172.280 articles de les bases de dades a text complet. 

En la gràfica següent s'arreplega l'evolució del nombre de descàrregues d'articles 
de revistes electròniques en els últims cinc cursos acadèmics. 

 

 

 

En la següent gràfica s'arreplega la distribució de descàrregues en els 10 portals 
d'editors més utilitzats. Com en cursos anteriors ScienDirect és el portal amb major 
nombre de descàrregues, aconseguint el 60% del total. 

 

 

259.130 
281.300 

333.791 

495.440 514.450 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Evolució del n. de descàrregues d'articles-e 

200.293 

38.966 

27.288 

19.732 

13.053 
9.204 

8.087 6.732 6.319 2.226 

Portals amb major n. de descàrregues 

SCIENCEDIRECT WILEY SPRINGER ACS

RSC IEL NATURE SAGE

OXFORD AIP



 
 

 26 
 

Memòria de la Biblioteca Universitària Curs acadèmic  
2016-2017 

 

 

Respecte a l'ús de la col·lecció de bases de dades les estadístiques recollides 
mostren que s'han iniciat 135.197 sessions, en les quals s'han realitzat 560.695 
cerques. De les bases de dades amb text complet s'han obtingut 172.280 articles. 
En aquest cas també s'ha produït un increment en l'ús de les bases de dades, 
encara que amb valors més moderats. 

La següent gràfica mostra les bases de dades en les quals s'han efectuat un major 
nombre de cerques. 

 

 

 

La col·lecció de llibres electrònics està composta per 152.973 títols, dels quals s'han 
realitzat 178.800 descàrregues de llibres complets o capítols de llibres.  

Aquesta dada suposa un increment del 41% sobre el curs acadèmic anterior. 

La següent gràfica presenta la distribució d'aquestes descàrregues en les 
plataformes d'accés amb major nombre de descàrregues. 
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La col·lecció electrònica es completa amb l'accés a 80 obres de referència, de les 
quals s'arreplega el seu ús en la taula següent. 

 

Estadístiques 
d'obres de 
referència 

Sessions 2.108 

Cerques 3.463 

Text 
Complet 8.141 

 

 

 

8.1. CI2. Competències informàtiques i 
informacionals 
 

Els cursos CI2 s'ofereixen en format on-line i s'estructuren en 3 cursos de nivells bàsic, 
mitjà i avançat. 
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 El nivell bàsic s'ofereix per a l'alumnat de primer curs i és general per a tots 
els graus 

 El nivell intermedi s'ofereix per a l'alumnat de segon o tercer curs, 
contextualitzat a la matèria de cada grau. 

 El nivell avançat se centra en el suport a la realització dels treballs de 
finalització de grau, també contextualitzat a la matèria de cada grau. 
Aquest nivell s'ofereix a través de la pàgina web. 

A més, dins de l'àmbit de les competències informacionals, la Biblioteca 
Universitària col·labora amb l'EDUA en la impartició de l'Activitat 1 de les Activitats 
formatives transversals obligatòries comuns: Eines per a la gestió i recuperació de 
la informació. 

En la següent gràfica es mostren les dades d'aquestes activitats, quant a nombre 
de cursos impartits, nombre d'assistents i nombre de graus en els quals s'imparteix. 

 

 
N. de 
cursos N. d'assistents 

N. de graus/programa 
de doctorat en els quals 

s'imparteix 

Nivell bàsic 4 2.833* 34 graus 

Nivell intermedi 22 2.322* 35 graus 

Nivell avançat 32 s/d s/d 
Doctorat. Activitat 
transversal 1 2 342* 28 programes de 

doctorat 
TOTAL 60 5.497 97 
 

*Es comptabilitza làlumnat apte i no apte, excloent el no presentat  

 

Pel que fa al nivell avançat, com que es tracta d'informació estructurada en la 
web de la Biblioteca Universitària, les dades proporcionades corresponen als 
accessos a la pàgina principal. 
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El nombre total d'accessos ha sigut de 5.717. En la següent gràfica es mostra 
l'evolució dels accessos al llarg del curs acadèmic. 
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8.2. Cursos de formació a personal usuari 
 

La Biblioteca Universitària ofereix també una varietat de cursos de formació 
programats i a la carta, per a recolzar al personal usuari en la utilització dels seus 
recursos i serveis. 

Distingim tres tipus d'activitats formatives: 

1. Cursos programats i reglats en col·laboració amb altres serveis i unitats de la 
universitat (HISSE, Universitat permanent, Formació del PAS), així com en 
col·laboració amb professorat en les seues pròpies assignatures de grau i 
màster. 
 

2. Cursos no reglats programats o a la carta agrupats en les següents 
temàtiques: 

 Com usar la teua Biblioteca i la red. 
 Recursos-e especialitzats. 
 Organitzar la bibliografia. 
 Suport a l'activitat investigadora 
 Eines informàtiques, en col·laboració amb el Servei d'Informàtica. 

 
3. Activitats formatives de menys d'1 hora, generalment de caràcter 

individual, i adequades a les necessitats del públic usuari. 

Durant el curs acadèmic 2016-2017 s'han impartit 10.131 activitats formatives, en les 
quals han participat 12.097 assistents, amb la distribució que es mostra en la taula 
següent. 

 

 N. de 
cursos N. d'assistents 

Cursos reglats 62 938 

Cursos no reglats 497 1.089 

Activitats formatives de 
menys d'1 hora 

9.572 1.070 

TOTAL 10.131 12.097 

 

Quant al contingut dels cursos reglats, 342 han tingut un caràcter específic, és a dir 
referents a recursos especialitzats, i 204 un caràcter general d'ús dels serveis i eines 
generals de la biblioteca. 
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A aquestes dades cal afegir les sessions impartides de suport a la investigació, 
detallades en l'apartat corresponent d'aquesta memòria. 

Finalment afegir les activitats encaminades a mostrar, amb caràcter general, els 
serveis que ofereix la Biblioteca Universitària, així com a formar al personal 
d'administració i serveis que atén l'obertura extraordinària per exàmens. 
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N. 
d’assistents  

Visites 
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Curs per a 
l’obertura 
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8.3. Informació bibliogràfica i atenció al 
personal usuari 
 

En les diferents biblioteques i punts de servei, durant el curs acadèmic 2016-2017 
s'ha proporcionat informació bibliogràfica i atès consultes. Aquest servei cobreix 
aspectes molt variats, des de consultes direccionals referides a les ubicacions 
físiques de serveis i fons, cerques bibliogràfiques senzilles, atenció personalitzada 
amb formació, fins a cerques bibliogràfiques complexes que requereixen la 
utilització de diversos recursos d'informació per a poder resoldre la demanda 
d'informació plantejada. 

Analitzarem l'activitat de la Biblioteca Universitària en dos grans blocs: 

1. Consultes de caràcter general: direccionals, generals de la UA i generals de 
la BUA 

2. Cerques d'informació bibliogràfica: senzilles i complexes 

Referent a consultes de caràcter general s'han atès 52.558 consultes, el 68% de les 
mateixes corresponen a consultes sobre els serveis i recursos de la biblioteca. En les 
gràfiques següents es mostra el nombre de consultes segons la tipologia i la 
distribució per grups de personal usuari dins de cadascuna de les tipologies. 
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El segon gran bloc de consultes rebudes correspon a les cerques d'informació 
bibliogràfica, tant senzilles com a complexes. S'han atès un total de 26.071 cerques 
d'informació bibliogràfica, de les quals el 96% corresponen a cerques senzilles. 
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Aquest servei oferit per la Biblioteca, en les seues dos grans blocs, té un marcat 
caràcter presencial, com ho demostra que el 93% de les consultes s'han rebut i 
respost en els taulells d'atenció, i només el 4 % s'han atès telefònicament i el 3 % per 
correu electrònic.  
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La Biblioteca Universitària ofereix suport al personal investigador proporcionant 
informació, formació i assessorament en les següents àrees: 

• Elecció de revistes a la qual remetre el seu article 
• Qüestions relatives a l'avaluació de la seua activitat investigadora 
• Criteris que han de complir les revistes científiques 
• Llicències d'accés obert 
• Qüestions relatives als drets d'autor 

Durant el curs acadèmic 2016-2017 s'han atès un total de 321 consultes 
d'assessorament. Les dades parcials de tipus de consulta i col·lectiu de personal 
usuari es reflecteixen en la següent taula. 

 

 PDI PAS Alumnat Uns altres TOTAL 

Acreditació i sexennis 174 0 0 0 174 

Drets d'autor 10 9 2 3 24 

Edició científica 7 2 0 1 10 

Producció científica 106 4 1 2 113 

TOTAL 297 15 3 6 321 
 

D'entre l'oferta de serveis proporcionats per la Unitat de Suport a la investigació, el 
serveid i d’assessorament en els processos d'avaluació de l'activitat investigadora 
(ANECA, CNEAI, etc.) i la cerca dels indicis de qualitat de les publicacions 
científiques, són els serveis més demandats i valorats pel personal docent i 
investigador. 
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Des de la Unitat de Suport a la Investigació s'ofereixen a la comunitat universitària 
tallers o sessions formatives sobre les seues àrees de competència. Igual que els 
cursos de formació s'ofereixen tres tipus d'activitats formatives: 

• Cursos programats i reglats en col·laboració amb l'ICE i el Servei de 
Formació, així com en col·laboració amb professorat en les seues pròpies 
assignatures de grau i màster. 

• Cursos no reglats programats o a la carta que s'ofereixen a través de la 
pàgina web. 

• Activitats formatives de menys d'1 hora, generalment de caràcter 
individual, i adequades a les necessitats del públic usuari. 
 

S'han organitzat 136 sessions formatives en les quals han participat un total de 367 
persones. En la següent gràfica s'arreplega el nombre de cursos i d’assistents a 
aquestes sessions. 

 

 N. de 
cursos N. d'assistents 

Cursos reglats 30 234 

Cursos no reglats 93 93 
Activitats formatives de 
menys d'1 hora 40 40 

TOTAL 136 367 
 

Aquestes sessions estan orientades fonamentalment al personal docent i 
investigador, pertanyent el 71% de les persones assistents a aqueix col·lectiu. La 
gràfica següent mostra la distribució d'assistents atenent a la tipologia de les 
sessions i als diferents col·lectius. 
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Un altre dels serveis que es presten és la reserva de les sales iMac existents en les 
seues  instal·lacions, sales que disposen d'equips  per a lad igitalización de vídeos 
VHS i diapositives., iscáner en color di documents de grandària fins a A3 i diferents 
aplicacions com a  C aptivate, Screenflow, Pinnacle, i Tova Acrobat X. Durant 
aquest curs s'han atès un total de 131 reserves. 

 

 

 

 

 

 

 

Com tots els anys comencem reflectint en aquesta Memòria l'excel·lent posició del 
Repositori Institucional de la Universitat d'Alacant (RUA) en el Ranking Web de 
Repositoris. 
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En  l'edició de juliol de 2017, RUA 
ocupa el lloc 54 dels 2.372 repositoris 
arreplegats a nivell mundial. Respecte 
als repositoris institucionals, RUA ocupa 
el lloc 43 dels 2.283 repositoris 
arreplegats. Quant als repositoris 
europeus, RUA ocupa el lloc 24. 

Entre els repositoris espanyols RUA 
ocupa el tercer lloc, per darrere de la 
Universitat Politècnica de Catalunya  i 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.   

 

 

 

 

Al maig de 2017 es complien 10 anys de l'engegada de RUA. Alguns dels principals 
resultats presentats en aqueixa data van ser: 

• Descàrregues: en l'actualitat es comptabilitzen prop de 10 milions de 
descàrregues de recursos anuals. 

• Dipòsits: aproximadament 5.000 recursos arxivats anualment en RUA (en 
total s'arrepleguen més de 41.000 ítems). 

• Investigació: tots els grups d’investigació de la UA, en aquests moments 238, 
compten amb un espai per al dipòsit de materials en el repositori. 

• Revistes: 33 revistes actives editades per alguna unitat de la UA es troben a 
text complet i en accés obert en el repositori. 

• Congressos: en l'actualitat s'arrepleguen 25 actes de congressos i jornades 
celebrades en la UA. 

Actualment el repositori alberga 43.430 documents distribuïts entre els diferents sub-
repositoris. Tal com reflecteix la gràfica següent el major nombre de documents 
pertanyen al sub-repositori de investigació amb un 39% del total de documents, 
seguit pel de revistes amb un 30% del total. 
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Quant al creixement de documents durant el curs acadèmic 2016-2017, s'han 
incorporat un total de 5.827 documents, la qual cosa suposa un increment superior 
al 25% respecte als documents incorporats en el curs acadèmic anterior. En la 
gràfica següent es reflecteix el nombre de documents incorporats en cadascun 
dels sub-repositorios. 

 

 

 

Quant a l'ús del Repositori Institucional, continua incrementant-se any rere any. 
Durant aquest curs acadèmic ha rebut un total d'1.979.000 cerques o consultes i 
s'han efectuat 10.237.224 descàrregues de documents. 
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En la següent gràfica es mostra el nombre de descàrregues i visites efectuades al 
llarg del curs acadèmic.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Pàgina web 
 

Durant aquest curs acadèmic la nostra pàgina web ha tingut 373.920 entrades 
(sessions) i el nombre de visites a diferents pàgines (dins del lloc) ha ascendit a 
770.021. Els mesos amb més visites són els de febrer i març (coincidint amb l'inici del 
segon quadrimestre) i els de octubre i novembre (període central del primer 
quadrimestre). 
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A continuació,  detallem algunes dades sobre el comportament dels usuaris i 
usuàries en l'ús de la pàgina web de la BUA: 

• Chrome ha concentrat el 67,28 % de les sessions, la qual cosa el converteix 
en el navegador més utilitzat per les persones que ens visiten.  

• S'ha accedit majoritàriament a través de PCs, encara que els accessos des 
de telèfons mòbils suposen ja un 20,73% del total, la qual cosa ens obliga a 
evitar en el disseny l'ús d'elements que no es visualitzen correctament en els 
mòbils. 

• El tràfic que arriba a la nostra pàgina prové sobretot de cercadors (67,12%), 
mentre que el tràfic directe suposa un 28,90%. 

• El tràfic referencial i social és molt residual si el comparem amb els anteriors 
però és significatiu que el primer s'haja produït sobretot a través de la nova 
pàgina de la biblioteca “Recolze al TFG”, mentre que el tràfic social es 
canalitza a través de Facebook (68’74%) i Twitter (25,62%). 

Bienvenida de la UA 
 

La Biblioteca Universitària ha participat en la Benvinguda de la UA, amb la finalitat 
de donar a conèixer els seus serveis. Aquest curs es va celebrar del 27 al 29 de 
setembre i vam oferir dues activitats sota el lema Origen amb destinació BUA:  

• La primera consistia a situar en un mapa (en el stand) el teu lloc de 
procedència i escriure en una targeta alguna cosa que el caracteritzara. 

• La segona consistia en compartir una fotografia del teu lloc en un 
esdeveniment de Facebook (D'on véns?). 
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Exposicions i mostres bibliogràfiques 
 

Biblioteca de Filosofia i Lletres: 

• 17 d'Octubre: Dia de les escriptores. Mostra bibliogràfica (17 -21 d'octubre 
de 2016). 

• La desmesurada vida de Ramon Llull (20 d'octubre-10 de novembre de 
2016)  

• Richard Ford: Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2016. Mostra 
bibliogràfica (21 d'octubre-11 de novembre 2016). 

• Lectures de Nadal (12 de desembre 2016- 9 de gener 2017) 
• Fray Gerundio en l'obra i el llegat de Sebold  (21 de desembre 2016-10 de 

gener 2017). 
• La Poètica de Luzán (3-28 de febrer 2017). 
• Las Sinsombrero (8-17 de març 2017). 
• Intèrprets en Núremberg (13 de març-27 d'abril 2017). 
• Bécquer en el llegat Sebold (21 de març 2017). 
• Homenatge a Clara Campoamor (25 d'abril- 5 de maig 2017). 
• Joaquín Dicenta (2-31 de maig 2017). 
• Lectures d'estiu  (6 de juny-31 de juliol 2017). 
• Primeres eleccions democràtiques (15-30 juny 2017).  
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Biblioteca d'Econòmiques: 

• VII Mostra de llibres temàtics sobre Violència de Gènere (25 de novembre-
15 de desembre 2016). 

• La dona en el desenvolupament rural (8-24 de març 2017). 
• Dia internacional contra la LGTBfòbia  (17- 31 de maig 2017). 

Biblioteca Politècnica i Ciències de la Salut: 

• Premis Princesa d'Astúries de les Arts atorgats a Arquitectes (21 de 
novembre-20 de desembre 2016). 

• L'estudi català RCR Arquitectes guanya el Premi Pritzker (17-31 de març 
2017). 

 Mediateca: 

• Dia Internacional contra la Violència de Gènere (21 de novembre 2016) 

Biblioteca de Dret: 

• Rafael Altamira, jutge en el Tribunal Permanent de Justícia Internacional (12 
de desembre de 2016).  

Biblioteca de Geografia: 

• Geografia, gènere i feminisme (8-22 de Març 2017). 
• Grans viatges i exploracions (27 de març-12 d'abril 2017).  

Punt BIU: 

• Senderisme en la Muntanya d'Alacant (19 de gener-17 de febrer 2017). 
• Viatja amb la Biblioteca: novetats en guies de viatge (28 de juny-15 de 

setembre). 
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Xarxes socials 
 

La biblioteca té comptes de Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Youtube, 
Google+, Flickr i un blog en WordPress. 

A causa de la gran influència que tenen les imatges i els vídeos en les xarxes 
socials hem optat per iniciar la nostra marxa en Instagram i impulsar la nostra 
presència en el nostre canal de YouTube (amb vídeos de presentació, tutorials i 
sobre diferents activitats i serveis). 

El compte de Flickr se segueix utilitzant com a arxiu multimèdia de les activitats de 
la biblioteca i el compte de Google+ com a plataforma per a publicitar sobretot 
les entrades del blog. 

La nostra pàgina de Facebook té un total de 5.232 persones seguidores (272 més 
que el curs passat). El Twitter de la BUA compta amb 2.648 persones seguidores  
(durant aquest curs s'han incorporat 397). 

En Facebook la publicació amb major interacció en aquest curs acadèmic és un 
vídeo del Mannequin challenge que es va organitzar el 25 de novembre sota el 
lema ActUA, per a sumar-nos als actes contra la violència de gènere organitzats 
per la universitat. 

 

 

 

 

 



 
 

 45 
 

Memòria de la Biblioteca Universitària Curs acadèmic  
2016-2017 

 

De les entrades específiques sobre els 
nostres serveis, va ser la de l'horari de la 
biblioteca en obertura extraordinària per 
exàmens la que va tenir major repercussió, 
amb un abast de 9.453 persones. 

El tuit amb major abast va ser el que 
contenia informació sobre la selectivitat, 
mentre que el que va tenir major taxa 
d'interacció va ser el calendari de 
l'obertura extraordinària amb 330 
interaccions. 

 

L'índex Klout per a mesurar la nostra influència global en les xarxes socials 
(Facebook, Twitter, Instagram i YouTube) és de 56’23, un punt més que el curs 
passat. Ens acostem al 60, indicatiu de tenir una gran influència social. 

En Pinterest tenim 2.548 persones seguidores i al voltant de 5.281 pines, entre taulers 
interns i col·laboratius. 

En el nostre blog “El libro distraído” hem publicat durant aquest curs 96 posts. S'han 
registrat al voltant de 21.000 entrades, la majoria d'elles obeeixen a tràfic orgànic 
(en concret cerques en Google, la qual cosa es tradueix que la pàgina d'inici és la 
més visitada). El post “Juan Ramón Jiménez: Diari d'un poeta jovençà” va ser el 
més èixit. 

 

Altres activitats 
 

• Aprèn idiomes amb la Biblioteca de Filosofia i Lletres (19 de setembre de 
2016). 

• Halloween en la BUA (Edifici de la Biblioteca General i Biblioteca 
d'Educació) (24 d'octubre de 2016). 

• Davant la violència de gènere actUA: mannequin challenge (25 de 
novembre de 2017). 

• Concurs Azorín. Biblioteca de Filosofia i Lletres (24 de febrer de 2017). 
• Setmana del llibre infantil i juvenil. Biblioteca d'Educació (31 de març de 

2017). 
• Dia del llibre (10 d'abril - 1 de maig de 2017): mots encreuats d'autors.                         
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• Fullets de la Biblioteca. Després de l'aprovació del Reglament de la 

Biblioteca Universitària (Aprovat en Consell de Govern del 29 de Juny de 

2017 i publicat en el BOUA del 30 de Juny de 2017)  es va dissenyar un fullet 

que conté la Carta de drets i deures del públic usuari de la Biblioteca 

Universitària i que és un extracte dels articles 22 i 23 del citat Reglament. Es 

difondrà a principis del curs 2017-2018. 

 

 

 

 

 

 

La Biblioteca Universitària forma part de la xarxa de biblioteques universitàries 
REBIUN i forma part del Grup de Treball de la Línia 2 del Pla Estratègic de REBIUN, 
les línies de treball del qual se centren en desenvolupar anàlisis, estudis i projectes 
relatius a docència i investigació. 

A nivell de Comunitat Valenciana la Biblioteca Universitària manté relacions de 
cooperació amb la resta de biblioteques d'universitats públiques a través d'un 
Conveni realitzat en el marc del Campus Hàbitat 5O (CH5O), projecte de Campus 
d'Excel·lència Internacional. Aquest conveni pretén aprofitar els recursos 
bibliotecaris propis de cada institució de manera conjunta. El seu objectiu és 
facilitar a les comunitats universitàries l'accés a la informació per a la seua 
activitat. Aquest curs acadèmic s'ha estat treballant per a elaborar una proposta 
de creació del Consorci de Biblioteques Públiques Valencianes i en l'anàlisi de les 
noves plataformes informàtiques de gestió dels serveis bibliotecaris. 
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Altres activitats cooperatives són: 

• Grup de Personal usuari de Symphony: el seu objectiu és analitzar i introduir 
les millores necessàries en el sistema integrat de gestió bibliotecària, 
compost per totes les biblioteques que utilitzen aquest programa. 

•  Conveni de col·laboració UNICI2 per a l'anàlisi, avaluació i comparació 
dels resultats dels cursos en competències informàtiques i informacionals, 
signat amb les biblioteques de les universitats de La Laguna, Zaragoza, 
Santiago de Compostela, Huelva i Vigo. 

•  UNIRIS. projecte cooperatiu, liderat per les biblioteques universitàries, d'un 
gran nombre d'universitats espanyoles, tant públiques (20) com privades 
(6), per a l'adquisició de recursos d'informació científica, tant revistes com  
llibres i bases de dades. 

• Conveni de col·laboració amb DIALNET, amb l'objectiu d'incrementar els 
continguts d'aquesta aplicació, centrant-nos en la introducció de les 
referències bibliogràfiques dels membres de la comunitat universitària. 

Finalment, la Biblioteca de la Universitat d'Alacant manté convenis de 
col·laboració amb institucions i entitats alacantines, per a desenvolupar el paper  
social de la biblioteca i de la pròpia Universitat, especialment amb els diferents 
col·legis professionals d'Alacant. 
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