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1. Introducció 
 
Durant el curs acadèmic 2007-2008, l'activitat del Servei de Biblioteques s’ha dirigit a enfortir 
l'oferta de recursos i serveis a tota la comunitat universitària i a aprofundir en la gestió d'un servei  
de qualitat, adaptat i a les necessitats de la comunitat universitària.  
 
Alguns aspectes que cal remarcar són: 
 
- La gestió ha estat centrada a aconseguir el grau d’acompliment de les accions recollides en 
el Pla Estratègic. Convé destacar-ne la implicació de tot el personal del servei per mitjà del 
plantejament d'objectius concrets que fan possible la consecució dels objectius generals. 
 
- La finalització de les obres de la planta baixa de l'edifici de la Biblioteca General ha fet 
possible, no sols acostar determinats serveis als usuaris, sinó també  oferir la possibilitat de crear 
un nou servei de Suport a la Creació de Materials Docents (La Fragua) i la dotació i obertura d'una 
sala independent de la resta d'edifici per a oferir el servei de sala d'estudi 24 hores. 
 
- La col·lecció bibliogràfica continua incrementant-se. Destaca en aquest curs acadèmic la 
implicació dels departaments en l'adquisició de monografies, com demostra el fet que el 
percentatge de pressupost d'obres adquirides pels departaments ha passat d'un 6% del total en el 
curs acadèmic anterior a un 29% en aquest curs. 
 
- Encara que la col·lecció de recursos electrònics ha crescut poc en nombre de 
subscripcions, el nombre total de títols de recursos a text complet ha experimentat un increment, 
per la contractació de paquets més complets i pel creixement de portals d'accés obert. També s'ha 
produït un increment dels articles a text complet descarregats per la comunitat universitària. 
 
- El Repositori Institucional (RUA), amb tot just un any de funcionament, ofereix 6.651 
documents i apareix recollit en l'actualització de juliol del 2008 del Rànquing Web de Repositoris 
Mundials, en què és el cinquè repositori espanyol de la llista (el segon repositori pertanyent a una 
universitat espanyola). 
 
- Amb data 21 de desembre del 2007 es va obtenir una subvenció del Ministeri de Cultura 
per a la creació i transformació de recursos digitals i la seua difusió i preservació per mitjà de 
repositoris. El projecte per al qual es va sol·licitar l'ajuda ha consistit en la digitalització 
retrospectiva d'11 revistes editades per la Universitat d'Alacant i la seua posada a disposició en 
accés obert a través del Repositori Institucional (RUA). En total s'han digitalitzat i inclòs en el RUA 
166 números de revistes, amb un total de 2.246 articles i 45.279 pàgines. 
 
 
2. Planificació i Gestió 
 
Durant el curs 2007-2008, la Biblioteca Universitària ha centrat les actuacions a complir els 
compromisos adquirits en la Carta de Serveis i, fonamentalment, a assolir els objectius que recull el 
Pla Estratègic per a aquest període. 
 
2.1. Pla Estratègic  
 
Després de la presentació del Pla Estratègic del SIBID es va iniciar un procés d'elaboració 
d'accions per les distintes biblioteques i unitats que componen el servei que serviren per a 
aconseguir cada un dels objectius i indicadors continguts en el Pla Estratègic. Est procés, encara 
que costós en temps i esforç, ha permès aconseguir una major implicació per part de tot el 
personal del servei en la consecució dels objectius generals. 
 
Eix estratègic Docència i Investigació 
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Acció 1. Elaborar el projecte de reposar institucional de la UA i presentar-lo en les 
Comissions d'Innovació Educativa i Investigació. 
 
El projecte de repositori institucional va començar a gestar-se al mateix temps en què s'estava 
elaborant el Pla Estratègic, per la qual cosa aquesta acció es va finalitzar abans de la presentació 
definitiva del Pla. 
 
Acció 2. Posada en marxa del repositori institucional de la UA i la seua presentació en 
departaments i grups d'investigació. 
 
El Maig del 2007 es van començar a crear les comunitats del subrepositori d'Investigació 
constituïdes pels grups d'investigació, posteriorment es van crear els subrepositoris de docència i 
revistes. Amb data setembre del 2008 s'han introduït 6.616 documents. 
 
Acció 3. Dur a terme processos d'avaluació de la col·lecció a través d'un calendari 
d'actuacions (publicacions periòdiques, recursos electrònics, bibliografia recomanada i 
parts concretes de la col·lecció). 
 
Des de la Unitat de Publicacions Periòdiques s'ha fet una enquesta entre el professorat per a 
detectar les publicacions periòdiques del seu interès, i està actualment analitzant-ne els resultats. 
També s'ha dut a terme la comparació de la llista de revistes subscrites amb les altres biblioteques 
universitàries de característiques semblants per a crear llistes model. 
 
En les diferents biblioteques s'han dut a terme accions d’evolució com l'anàlisi de la col·lecció de 
revistes i trasllat a dipòsit dels títols de menor interès i l'elaboració d'informes d'ús de col·leccions 
concretes de revistes i obres de referència. 
 
Acció 4. Avaluar la disponibilitat de bibliografia recomanada en totes les titulacions a través 
d'un informe detallat per titulació i assignatura. 
 
En totes les biblioteques s'ha elaborat un informe sobre la disponibilitat de bibliografia recomanada 
en cada una de les assignatures. Aquest informe s'ha presentat en les comissions d'usuaris. 
 
Acció 5. Elaboració i normalització d'índexs de matèries en relació amb les àrees de coneixement i 
línies d'investigació dels centres i departaments adscrits a cada facultat/escola, en col·laboració 
amb el personal docent i investigador. 
 
En les biblioteques de la matèria corresponent s'han elaborat 4 índexs de matèries en col·laboració 
amb el professorat: Traducció i Interpretació, Medi Ambient, Dret Penal i Dret del Treball i 
Seguretat Social. En la Unitat de “ Proceso Técnico” s'ha normalitzat cada una de les entrades. 
 
Eix estratègic: Tecnologia 
 
Acció 6. Establir un protocol d'actuació amb el Servei d'Informàtica per al desenvolupament 
de projectes i aplicacions de la biblioteca. 
 
Redacció d'un primer esborrany, pendent de revisar i consensuar amb el Servei d'Informàtica 
 
Acció 7. Incrementar l'oferta de recursos electrònics accessibles en remot. 
 
En la renovació de l'any 2008 s'ha canviat la subscripció d'accés a través del servidor de la 
Universitat a accés en línia de tots els productes que oferien aquesta possibilitat. El percentatge 
d'increment de recursos en línia subscrits del 2007 al 2008 ha sigut del 18% 
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Acció 8. Elaborar un document d'especificacions tècniques per a aplicar en la contractació 
de recursos. 
 
Les respectives unitats han elaborat els documents d'especificacions tècniques per a aplicar en la 
contractació de  publicacions periòdiques i en la de recursos electrònics. 
 
Acció 9. Usar com a criteri de valoració en l'adquisició de recursos que siguen 
metacercables i consultables dins i fora del Campus 
 
S'ha fet l'anàlisi dels recursos no integrats en QUAE amb la finalitat de crear passarel·les que 
permeten la metacerca i s’han prioritzat els recursos de perfils temàtics amb menys recursos 
metacercables i els més rendibles depenent de l’ús. 
 
Acció 10. Dissenyar i implementar un gestor de recursos per a administrar els recursos 
electrònics i publicacions periòdiques en un únic entorn. 
 
S'ha estat treballant conjuntament amb el Servei d'Informàtica en el desenvolupament d'una 
aplicació informàtica que permeta gestionar les publicacions periòdiques i els recursos electrònics 
des d'una única plataforma. L'aplicació ja ha sigut desenvolupada i se n'estan comprovant les 
funcionalitats.  
 
Acció 11. Agilitar els procediments per a garantir l'accessibilitat de tots els recursos 
electrònics contractats. 
 
Es fan revisions bianuals de la col·lecció de revistes electròniques, es verifiquen l'accessibilitat dels 
enllaços i dels continguts contractats i revisions periòdiques de les bases de dades i llibres 
electrònics. 
 
Acció 12. Seguiment anual de les aplicacions desenvolupades per a biblioteca en la UA, per 
a la correcció d'errors  i inclusió de millores; i anàlisi i proposta de nous desenvolupaments. 
 
Durant aquest curs s'han analitzat diverses aplicacions informàtiques per a oferir nous serveis o 
millorar els que hi ha, com són: TemaTres (programari lliure per a la gestió de llenguatges 
documentals) per a l'elaboració dels índexs de matèries, programa per a la gestió i publicació de 
les guies temàtiques, modificació i adaptació del programa de reserva de sales de treball, 
modificació de la Intranet, adaptació de Symphony als procediments de treball del SIBID i 
l'adaptació i personalització del catàleg 
 
Acció 13. Actualitzar el catàleg i adaptar-ne l’estructura i continguts a les noves necessitats i 
serveis requerits pels usuaris i el mateix servei. 
 
S'ha elaborat una proposta d'actualització de la presentació de la informació disponible en catàleg 
(inclusió de l'accés als tutorials, eliminació d'informació duplicada i creació de nous epígrafs per a 
col·leccions de característiques especials). 
 
Eix estratègic: Comunicació i Difusió 
 
Acció 14. Definir els continguts utilitats i pla d'actualització de la INTRANET del Servei. 
S'han analitzat els continguts de la Intranet, se n’han depurat els continguts obsolets i se 
l’ha dotada d'una estructura més clara i adaptada a les necessitats de funcionament del 
servei. 
 
 
Acció 15. Definir els continguts i pla d'actualització de la pàgina web del servei. 
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Totes les unitats i biblioteques tenen establit un calendari d'actualització de la pàgina web per a 
poder oferir als usuaris la informació adequada dels serveis i recursos existents 
 
Acció 16. Fer enquestes periòdiques de clima laboral 
 
El febrer del 2008 es va fer una enquesta general de clima laboral des de la Unitat de Qualitat. Els 
resultats van ser remesos al servei el mes de maig. Igual que en l'enquesta de l'any 2002, la 
situació menys satisfactòria està en relació amb les condicions ambients (temperatura, ventilació) 
del lloc de treball. 
 
Acció 17. Posar en marxa un repositori digital de materials audiovisuals (fonoteca, cartoteca 
i videoteca). 
 
S'estan digitalitzant les cintes de Radio Paris i els discos de vinil procedents de la donació de la 
Cadena Ser, així com també fons discogràfics de la Biblioteca d'Educació. S'ha elaborat un portal 
d'accés a la cartoteca digital amb accés al “Vuelo Americano” i a una selecció de recursos 
d'interès. Els dos serveis estaran disponibles per a l'usuari el pròxim mes d'octubre. 
 
Acció 18. Dotar la Mediateca de la Biblioteca de la UA de les infraestructures necessàries 
per a garantir uns serveis adequats. 
 
El mes de juliol van finalitzar les obres de la Mediateca. Aquest nou espai disposa de les 
infraestructures necessàries per a oferir serveis de qualitat (cabines per a autoaprenentatge, sales 
de treball en grup, visionament de vídeo, etc.) 
 
Acció 19. Integrar els fons bibliogràfics existents en els departaments, serveis o unitats en 
el catàleg bibliogràfic. 
 
Durant aquest curs s'ha continuat reconvertint els fons bibliogràfics de dipòsits i biblioteques 
departamentals de la Facultat de Ciències, Econòmiques, Filosofia i Lletres i Dret. 
 
Acció 20. Posar a disposició i elaborar una política de préstec d'equips informàtics i 
audiovisuals destinats a donar suport a les activitats acadèmiques del personal de la UA. 
 
S'ha posat a la disposició dels usuaris 4 videocàmeres, 4 càmeres fotogràfiques, 4 càmeres 
fotogràfiques i 32 ordinadors portàtils amb polítiques de préstec adequades segons el perfil de 
l'usuari i la finalitat dels equips. 
 
Acció 21. Fomentar l'enviament de material bibliogràfic i documental a biblioteques 
d'institucions de països en via de desenvolupament. 
 
Es mantenen enviaments de donacions per part del Dipòsit i de la Biblioteca de la Facultat de Dret 
a biblioteques de diferents institucions. 
 
Acció 22. Redactar i planificar una campanya de silenci per a aconseguir un ambient de 
respecte que assegure poder estudiar i treballar en la biblioteca. 
 
Durant els mesos de juny i juliol es va dur a terme una campanya de silenci en totes les 
biblioteques. Es van distribuir per totes les biblioteques pòsters, frases de personatges cèlebres i 
adhesius amb missatges de silenci. Està pendent de valorar-se’n l'impacte. 
 
Acció 23. Elaboració dels manuals de procediment dels processos clau. 
S'han constituït grups de treball per a elaborar els manuals de procediment dels processos clau. 
S'ha comptat amb el suport de la Unitat Tècnica de Qualitat, amb la qual s'han mantingut diverses 
reunions. Fins al moment s'han elaborat 15 manuals de procediment. 
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Acció 24. Assentar com a mètode de treball la planificació per objectius. 
 
Des de totes les unitats i biblioteques, i també des de la Direcció, s'ha elaborat un document 
d'objectius per a l'any 2008, objectius centrats especialment en la consecució de les accions i 
indicadors del Pla Estratègic. El mes de juny es va mantenir una reunió de seguiment i està 
programada una pròxima reunió per al mes de novembre. 
 
Acció 25. Potenciar els convenis d'alumnes en pràctiques amb els diferents centres i 
titulacions de la Universitat. 
Durant aquest curs acadèmic s'ha firmat un conveni amb el Departament de Filologies Integrades 
de la Facultat de Filosofia i Lletres per a la realització de pràctiques pels seus alumnes. 
 
Acció 26. Elaborar la Carta de Drets i Deures i Règim Disciplinari i aprovació per l'òrgan 
corresponent. 
S'ha redactat el document de Carta de Drets i Deures que ha sigut aprovat per les comissions 
d'usuaris de les diferents biblioteques. El pròxim mes de desembre es presentarà en la Comissió 
Central i s'elevarà a l'òrgan corresponent perquè l’aprove.  
 
 
3. Instal·lacions i equipaments 
 
Durant aquest curs acadèmic han finalitzat les obres de remodelació de la planta baixa de l'edifici 
de la Biblioteca General, amb les actuacions següents: 
 
- Trasllat del mostrador de Préstec juntament amb l'accés de la porta principal, amb l'objectiu 
de fer més accessible el servei i solucionar els problemes de climatització existents a l'espai 
anterior. 
- Trasllat del Punt d'Informació Bibliotecari en l'espai creat junt amb el mostrador de préstec, 
amb la finalitat d'acostar a l'usuari aquest primer punt de contacte amb els serveis i recursos de la 
biblioteca. 
- Creació d'un espai amb les instal·lacions adequades per a l'elaboració i creació  
de materials docents. Aquest nou espai ha sigut dotat amb les instal·lacions i equipaments 
informàtics i audiovisuals necessaris i començarà a donar servei durant el pròxim curs acadèmic. 
- Adequació de les instal·lacions de la Mediateca, que podrà oferir cabines 
d'autoaprenentatge d'idiomes, sales de treball en grup i una sala multimèdia amb l'equipament 
necessari per a teleconferència i projeccions d'àudio i vídeo. 
- Creació d'un espai destinat al servei de Sala d'Estudi 24 Hores amb accés independent de 
la resta de l'edifici. La dotació de mobiliari que permeta traslladar aquest servei es farà efectiva el 
pròxim curs acadèmic. 
 
Les instal·lacions del SIBID destinades a treballs interns i a punts de servei ocupen una superfície 
total de 19.934 m2. La superfície de les diferents biblioteques o punts de servei al públic és 
d'11.682 m2, distribuïda segons mostra la gràfica següent. 
 

Biblioteca Llocs de 
lectura 

Llocs 
informàtics 

Llocs 
multimèdia 

Dret 320 23  
Econòmiques 300 26  
Ciències 148 7  
Filosofia i Lletres i Treball social 1.621 366 3 
Politècnica, Òptica i Infermeria 334 18  
Educació 100 9  
Geografia 69 4  
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Distribució de la superficie entre les biblioteques
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El total de llocs d'estudi disponibles en les diferents biblioteques és de 3.341,  
amb la següent distribució de llocs de lectura, informàtics i multimèdia. 
 
Les prestatgeries destinades a acollir els fons bibliogràfics disposen de 27.490 metres lineals i la 
majoria estan destinades a oferir els fons en accés lliure, amb un total de 18.840 metres lineals. 
 

La gràfica següent 
recull la distribució de 
les prestatgeries en 
accés lliure i dipòsit en 
les diferents 
biblioteques.  
 

 Ordinadors Impressores Escàners 
Ús intern 134 90 15 
Ús públic 262 0 5 
Total 396 90 20 
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La dotació d'equipament informàtic no ha experimentat grans variacions, únicament s'han 
incrementat els ordinadors d'ús públic, en particular el nombre d'ordinadors portàtils disponibles en 
préstec en les distintes biblioteques. 
 
Pel que fa a les aplicacions informàtiques necessàries per a oferir els serveis, s'han introduït les 
actualitzacions adequades per a millorar les prestacions i s'ha treballat en la definició de noves 
eines: 
 
- Guies temàtiques. S'ha adaptat un desenvolupament del Servei d'Informàtica per a la 
difusió de continguts agrupats per temes i seleccionats pel Servei de Biblioteca i el professorat de 
l'àrea. Durant el curs 2007-2008 s'ha format el personal en l'ús d'aquesta aplicació i s'han 
començat a carregar els continguts. Durant el pròxim curs es posarà a la disposició dels usuaris. 
 
- Quae: s'ha ampliat el nombre de recursos metacercables amb aquesta aplicació. Les 
últimes incorporacions han sigut Scopus i Cambridge University Press. 
 
- UASumaris. S'ha arribat a un acord de col·laboració amb el Servei de Biblioteca de la 
Universitat de La Rioja per a intercanviar registres amb Dialnet, i també per a personalitzar la 
pàgina de Dialnet quan hi accedeix l'usuari de la Universitat d'Alacant. El resultat ha sigut una 
millora de l’actualització en la informació que ofereixen totes dues aplicacions, i unes millors 
prestacions per als usuaris. 
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- Cartoteca i fonoteca. Aquests dos projectes, cofinançats per ANECA i la UA, han sigut 
desenvolupats durant el curs 2007-2008, i estaran operatius per a l'usuari final durant l'últim 
trimestre de 2008. Les actuacions fetes han sigut: 
 
 
o Cartoteca. S'ha elaborat una pàgina web que s'ofereix continguts de tipus divulgatiu i 
productes cartogràfics propis de la UA. Entre els primers destaquen accessos seleccionats als 
principals portals cartogràfics, i entre els segons, la fotografia aèria de la província d'Alacant de 
1956 (Vol Americà), i la possibilitat de comparació amb imatges actuals. 
 
o Fonoteca. S'han digitalitzat, catalogat i indexat més de quatre mil títols de discos de 
música, originàriament en format vinil. El mateix procés s'ha fet amb bona part de la col·lecció de 
cintes de Radio Paris. 
  
Els dos continguts s'oferiran als usuaris en format mp3 per a la seua audició, sense possibilitat de 
descàrrega. 
 
- Sistema de gestió de biblioteca. S'ha realitzat un canvi profund en el programa de gestió de 
biblioteca. Encara que és la mateixa empresa la que el desenvolupa i manté, l'antic Unicorn ha 
sigut substituït per una versió nova. Symphony és el nom del nou producte. Per a l'usuari final no 
comporta, de moment, cap innovació, ja que l'entorn de cerca del catàleg no varia; però els mòduls 
de gestió han sigut transformats completament. 
 
4. Pressupost 
 
El 2008, el pressupost assignat al Servei d'Informació Bibliogràfica i Documental va ascendir a 
3.611.058 €, quantitat destinada a cobrir les despeses corrents i l'adquisició de material bibliogràfic, 
sense incloure-hi les despeses de personal ni les inversions en infraestructures i l'equipament 
informàtic. 
 
Els conceptes que cobreix el pressupost són els següents: 
 
 Pressupost del SIBID any 2008 

Material fungible 30.677 
Material inventariable 39.526 
Viatges i dietes  13.500 

Monografies 801.637 
Material bibliogràfic Publicacions periòdiques i 

bases de dades 3.312.883 

Altres despeses 214.472 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com en anys anteriors, l'increment de pressupost més significatiu correspon a les despeses 
derivades del manteniment de les subscripcions de publicacions periòdiques i bases de dades, que 
ha experimentat un increment del 7,87% respecte de l'any anterior. La partida destinada a la 
compra de monografies es manté amb el mateix pressupost de l'any anterior, mentre que el 
pressupost destinat a despeses corrents descendeix en un 2,4 %. 
 
La gràfica següent recull l'evolució de pressupost del SIBID els últims cinc anys: 
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A més, el SIBID ha rebut els següents finançaments per a projectes concrets: 
 

Projecte Pressupost  
 

 

Digitalització de fons antic i 
projectes fi de carrera 

 
94.710 € 

Universitat 
 

Digitalització de revistes 
publicades en la UA 
 

 
12.400 € 

Ministeri de Cultura 
 

 
  
 
5. Personal 
 
 
5.1. Plantilla 
 
La plantilla de personal de la Biblioteca Universitària està formada per 151 professionals, i no 
experimenta cap variació en nombre respecte del curs anterior, amb la següent distribució per llocs 
de treball. 
 

Personal del SIBID 1-9-2008  
Direcció del Servei 4 
Subdirectors 15 
Tècnics de Suport 29 
Especialistes Tècnics 22 
Gestors Cap 3 
Gestors 61 
Auxiliars 8 
Becaris 9 

 
 
Durant aquest curs acadèmic s'han dut a terme promocions professionals en les diferents escales 
del personal i s’ha incrementat el personal dels grups A (facultatius), B (Ajudants) i C (especialistes 
tècnics).  
 

11 



Memòria del Secretariat  d’Informació Bibliogràfica i Documental Curs 2007-2008
   

També s'ha continuat la política de reconversió de places de gestors en especialistes tècnics i s’ha 
fet pública una nova convocatòria de promoció interna de 8 places en aquest mes de setembre. 
 
A més, a la plantilla de la Biblioteca s'ha incorporat 1 tècnic contractat pel Vicerectorat de 
Tecnologia i Innovació Educativa amb destinació al RUA (Repositori Institucional), i també un 
contracte per a la digitalització i l’arxiu dels fons de revistes editades en la Universitat, finançat amb 
una ajuda del Ministeri de Cultura. 
 
Quant a la distribució del personal, segons que tracte de personal tècnic de biblioteca o 
d'administració general, trobem els percentatges següents. 
            

 

46%

48%

6%

Tècnics
Administratius
Becaris

  
 
 
 
 
5.2. Formació 
 
Durant el curs acadèmic 2007-2008, el personal del SIBID ha fet un total de 36 cursos de 
continguts diversos: gestió, eines informàtiques, idiomes i matèries específiques. La taula següent 
recull la distribució dels cursos segons els continguts. 
 
 

 Formació 
específica 

Formació 
general 

Idiomes Totals 

Cursos 8 13 15 36 
Alumnes 128 44 28 196 
Percentatge del 
personal 

85% 29% 18'5%  

 
 
Els cursos de formació específica organitzats dins del Pla de Formació de la Universitat han sigut: 
I  

- “Biblioteca Universitaria ante el Espacio Europeo de Educación Superior” 
- “Indización normalizada en la Universidad de Alicante”  
- “La búsqueda documental y los gestores de referencias bibliográficas”  
- “Introducción a la Clasificación Decimal Universal (CDU)”  
- “La colección: criterios de formación, selección y expurgo”, organitzat conjuntament amb el 

TEBAD. 
 
A més, s'han impartit cursos de formació dins de les diferents convocatòries de promocions 
internes per a grups C, B i A. 
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El personal de la biblioteca ha participat també en accions formatives d'interès organitzades per 
altres institucions i associacions: 
 
- VII Workshop REBIUN sobre projectes digitals.” La estrategia digital ¿hacia dónde?”,, 
organitzat per REBIUN. Madrid. Octubre 2007 
- “La ecología de los repositorios institucionales”: Interacció entre societat, producció 
científica i accés a la informació, organitzat pel Principat d'Astúries i l’Ajuntament de Gijón. Gijón, 
octubre 2007. 
- “Jornadas sobre depósitos digitales y acceso abierto en bibliotecas universitarias”.. 
Organitzades per ANABAD i Universitat de Múrcia. Múrcia, octubre, 2007 
- “Catalogación de recursos electrónicos”. Curs en línia impartit per l'Institut Agustín Milers 
Carlo de la Universitat Carlos III. 
- Curs “La atención al usuario en la biblioteca hibrida”, organitzat per la SEDIC. Madrid, 
gener, 2008. 
- VI Jornadas CRAI: “Las competencias en información en las nuevas enseñanzas 
universitarias”,  organitzades per REBIUN. Pamplona, maig, 2008. 
 
 
6. Desenvolupament de les col·leccions 
 
 
6.1. Adquisició de fons bibliogràfics 
 
6.1.1. Monografies 
 
El pressupost assignat al SIBID per a l'adquisició de les monografies ascendeix a 801.637,38 €, de 
manera que es manté la mateixa quantitat que l'any anterior. Aquest pressupost està destinat a 
cobrir les necessitats bibliografia recomanada i de docència i investigació sol·licitat pels 
departaments, i les obres generals i de referència seleccionades per les diferents biblioteques, a 
més dels materials audiovisuals de la Mediateca.  
 
La Secció d'Adquisicions, a banda de les gestions de compra de monografies a càrrec del 
pressupost del SIBID, adquireix obres a càrrec del pressupost dels departaments que ho sol·liciten 
i autoritzen la despesa. 
 
 
TAULA GENERAL DE COMPRA MONOGRAFIES 
 
BIBLIOTEQUES PRESS. 

SIBID 
PRESS. DPT. 
(gestió SIBID) 

NRE. 
OBRES 

PRESS. 
MITJÀ 

Filosofia i Lletres 107.606 13.038 3.580 29,56 FL-TS 
Treball Social 7.588 401 318 26,05 
Politècnica 82.807 78 1.773 46,73 
Òptica 7.657 847 126 67,17 POE 
Infermeria 22.229 4.548 546 57,89 

ECONÒMIQUES 93.692 1.158 2722 34,85 
DRET 76.278 1771 1812 43,07 
CIÈNCIES 151.797 2.607 2197 70,28 
EDUCACIÓ 31.292 52 1019 30,76 
GEOGRAFIA 37.804 0 970 39 
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A aquesta dotació pressupostària cal afegir la despesa en compra de monografies que fan els 
departaments o serveis a càrrec del pressupost propi i que, durant aquest curs acadèmic, ha 
experimentat un increment important, ja que ha passat del 6% en el curs anterior al 29%. 
 

Despesa en compra de monografies segons pressupost

29%

71%

Dept./Serveis
SIBID

 
  
 
 
6.1.2. Publicacions periòdiques 
 
 
La col·lecció de publicacions periòdiques continua incrementant-se cada any, especialment la 
col·lecció electrònica, per la contractació de nous portals i l'ampliació de continguts dels portals 
existents. El pressupost assignat l'any 2008 ascendeix a 1.763.975 €. 
 
Una part important dels portals de revistes se subscriuen de forma consorciada a través d'ofertes 
per nivell de facturació que proporcionen els editors a les empreses adjudicatàries del concurs, o 
bé per acords de compres amb altres biblioteques universitàries. 
 
El nombre de títols que componen la col·lecció de publicacions periòdiques és: 
 

Nacionals 740 
Nre. de títols en paper 

Estrangeres 1.354 

Títols únics 19.090 
Nre. de títols en versió en línia 

Títols totals 25.385* 

Subscripció 
publicacions 
periòdiques 

Nre. de títols paper + en línia 624 
 
  
* La contractació de paquets de revistes i també bases de dades amb text complet produeix una 
duplicitat en un percentatge dels títols de revistes inclosos. Aquesta duplicitat afecta el títol, encara 
que moltes vegades no afecta la cobertura dels anys.  
 
Com s'observa en la gràfica següent, el nombre de títols subscrits en paper continua descendint 
igual que les subscripcions combinades paper més en línia. Al contrari, el nombre de títols subscrits 
en format electrònic continua incrementant-se cada any. 
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L'increment del nombre de títols s'ha degut fonamentalment a l'ampliació de continguts de paquets 
contractats anteriorment, com són: 
 
- EMERAL MANAGEMENT XTRA: accés a 150 publicacions de temàtica multidisciplinària 
en què predomina l'àrea temàtica de gestió i administració. També inclou 16 publicacions 
d'enginyeria.  
 
- ANNUAL REVIEWS HISTORICAL ARXIVE: accés als números retrospectius des de l’inici 
de totes les publicacions incloses en el paquet Annual Reviews) 
 
- PROJECT MUSE - PREMIUM COLLECTION - ONLINE: pas de la Standar Collection a la 
Premium Collection, amb accés a la totalitat de les publicacions del Project Muse, uns 560 títols de 
revistes.  
 
- HARVARD DEUSTO: consorci obert per a la subscripció de les publicacions Harvard 
Deusto Márketing & Ventas, Harvard Deusto Business Review i Harvard Deusto Finanzas & 
Contabilidad amb accés als números retrospectius des del 1998.  
 
 
 
6.1.3. Bases de dades  
 
S'han subscrit 119 bases de dades, amb un pressupost assignat de 632.161 €. El nombre de títols 
es manté similar a l'any anterior i els canvis que s'han produït afecten la cobertura de continguts o 
canvis de plataforma d'accés. 
 
Els nous productes contractats per a l'any 2008 han sigut: 
 
- Bosch Online: Base de dades amb tota la normativa estatal, autonòmica i foral publicada 
en el Butlletí Oficial de l’Estat..  
 
- PAO  (Periodicals Archive Online). Col·leccions 4, 5 i 6: ampliació del nombre de títols a 
text complet a què tenim accés (821 títols). Aquest recurs conté 513.100 articles i sumaris de les 
publicacions periòdiques més representatives en les matèries d'humanitats i ciències socials.  
 
- Backfiles: s'ha ampliat la cobertura de dos bases de dades ja subscrites en anys anteriors: 
o Biological Abstracts: referències bibliogràfiques des de 1923.  
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o Zoological Records: referències bibliogràfiques des de 1864.  
 
 
6.1.4. Obres de referència i llibres electrònics 
 
La col·lecció de monografies i obres de referència en format electrònic continua incrementant-se i 
es posa a la disposició dels usuaris l'accés a 11 portals de llibres i 22 obres de referència, amb un 
pressupost de 115.110,05 € 
 
Les novetats subscrites l'any 2008 han sigut: 
 
- E-Box Collection 2007. Paquet de llibres de l'editorial Elsevier accessibles a text complet a 
través del portal d'informació científica Science Direct. Consta de 145 llibres publicats el 2007, 
corresponents a les matèries de química, medi ambient, ciències dels materials, agricultura, 
biologia, bioquímica, biologia molecular i genètica i enginyeria química. 
 
- E-Libro. Nova col·lecció. S'ha renovat la subscripció d'aquest portal de llibres electrònic que 
té en l'actualitat més de 25.000 títols editats en espanyol, i també la secció acadèmica completa 
amb més de 365.000 títols en anglès. 
 
- OLDO. Edició en línia del Diccionario bilingüe español-inglés, inglés-español, de l'Oxford 
University Press  
 
- Britannica-Salvat Online: Consisteix en la unió de dues enciclopèdies de prestigi en format 
en línia. Enciclopedia Salvat i Encyclopaedia Britannica. Aquestes dues obres es complementen, 
entre altres, amb l'Atles Mundial, World Data Analyst, Biografies, fons multimèdia, Temes educatius 
i titulars de premsa. 
 
 
6.2. Donacions 
 
S'han rebut donacions de professors de la Universitat i biblioteques personals de professionals de 
prestigi reconegut, tramitades en gran part a través de professors.  
 
Les donacions rebudes en aquest curs acadèmic han sigut: 
 
o Carlos Javier Pes Rivas fa arribar tres exemplars de la seua obra “Empezar de cero a 
programar en lenguaje C”. Novembre del 2007 
 
o Vicente Gozálvez Pérez, Director del Departament de Geografia Humana de la Universitat 
d'Alacant dóna uns 80 volums de tesis i tesines dirigides per ell o en què ha format part del tribunal. 
Maig 2008. 
 
o Primitivo Pla Alberola, professor del Departament d'Història Medieval, Història Moderna i 
Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la Universitat d'Alacant, contacta amb la Biblioteca per a 
dipositar-hi com a donació llibres i publicacions periòdiques de la seua biblioteca particular. Fins 
ara ha donat aproximadament uns cent exemplars. Juny 2008 
 
o La família de l'insigne geògraf Jesús García Fernández, doctor honoris causa per la 
Universitat d'Alacant i considerat com un dels geògrafs de més prestigi d'Espanya, contacta amb la 
Universitat d'Alacant a través d’Antonio Gil Olcina per a donar tota la seua biblioteca particular. Es 
tracta d'aproximadament uns 2000 volums entre llibres i publicacions periòdiques i s'hi inclouen 
també carpetes i arxivadors amb diferents continguts pertanyents al geògraf mort. Juliol 2008 
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o La família de Lluïu d'Usera Mata contacta amb la professora Carmen Alemany per a donar 
la seua biblioteca personal. Es tracta d'aproximadament 580 títols de llibres i publicacions 
periòdiques especialitzats en antropologia i arqueologia americana. Juliol 2008 
 
o El “Diario Información” a través del vicerector d'Extensió Universitària, ens ofereix la 
donació de l'edició impresa completa des del primer número del 1941 fins a l'actualitat. Juliol 2008. 
 
Quant a enviaments a l'exterior, a través de Dipòsit, s'han enviat llibres a la campanya Librotrón 
2008 per a la implementació i sosteniment de biblioteques comunals solidàries situades a les zones 
més pobres de la ciutat de Lima a través de l'associació Altamiros.  
 
6.3. Dipòsit 
 
Actualment, la col·lecció del Dipòsit es compon de 78.726 registres procedents del trasllat de fons 
de les diferents biblioteques i de donacions i intercanvis que, pel fet de valorar-se com de menor 
ús, s'ubiquen en el Dipòsit. 
 
El nombre d'obres ingressades per trasllat ascendeix a 3.495 monografies i 478 títols de revistes 
amb un total de 17.793 números. La distribució d'aquests trasllats és la següent: 
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A més de les obres procedents del trasllat de les diferents biblioteques, el nombre d'obres 
ingressades directament ascendeix a 3.335 procedents de donacions, intercanvis o reconversió de 
fons antics no existents en el catàleg. 

 
  
 
 
 
 
 
 

Intercanvi 497 Monografies 
Donacions 1.831 

Materials especials  850 
Reconversió  53 
Publicacions periòdiques  104 

 
A més, en el Dipòsit s'han gestionat 8 enviaments amb caràcter de donació a les zones més 
pobres de la ciutat de Lima a través de l'associació Altamiros.  
 
6.4. Procés tècnic 
 
Durant el curs 2007-2008 han ingressat en el catàleg bibliogràfic un total de 38.525 
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noves còpies que, atenent al tipus de material i a la forma d'ingrés, es distribueixen d'acord amb el 
quadre següent. 
 

Creixement nombre de còpies 
 

Compra 15.172 

Donació 7.767 Monografies 
 

Intercanvi 1.130 

Materials especials 8.762 

Reconversió 5.369 

Subscripció  60 

Donació 257 Publicacions periòdiques 

Intercanvi 8 

 
Any rere any es continua mantenint un increment en el nombre d'obres ingressades, que és més 
significatiu en el nombre de còpies de materials especials, els quals han aconseguit un increment 
del 51,5 %. 
 
Les noves obres ingressades s'han repartit entre les diferents biblioteques i punts de servei amb la 
distribució que apareix en la gràfica adjunta. 
 
 

 
 
7. Serveis 
 
 
7.1.  Biblioteca digital 
 
7.1.1. Revistes electròniques 
 
La col·lecció de revistes electròniques  que s'ofereix als usuaris a través de la pàgina web es va 
incrementant any rere any, no sols per l'augment dels títols subscrits sinó també per la incorporació 
a la mateixa de portals de revistes d'accés obert, cada vegada més nombrosos.  
 
Durant aquest curs s'han incorporat a l'apartat de revistes electròniques d'accés lliure de la pàgina 
web els portals següents: 
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- Revistes científiques del CSIC: portal d'accés a 32 revistes amb una política de 
disponibilitat d'accés obert amb període d'embargament. 
- Hemeroteca del diari Información: ofereix l'accés al contingut del diari des del 1940 fins a 
l'actualitat. 
- Recol·lecta. Recol·lector de ciència oberta, és un punt d'accés i de cerca de documents 
científics dipositats en repositoris institucionals oberts, iniciativa desenvolupada per la Fundació 
Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) i la Xarxa de Biblioteques Universitàries 
Espanyoles (REBIUN). 
-  ARCA, arxiu de revistes catalans antigues dipòsit cooperatiu digital de publicacions 
periòdiques tancades impulsat per la Biblioteca de Catalunya amb el suport del CBUC. 
- Open Science Directory, portal que ofereix actualment la consulta a text complet a més de 
13.000 revistes científiques. Ha sigut desenvolupat per EBSCO, Hasselt University Library, IOC's 
(Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO) i IODE (International Oceanographic 
Data and Information Exchange).  
 
 
Segons les dades estadístiques que ens proporcionen els diferents, editors s'han iniciat 107.443 
sessions, amb 140. 658 busques, de les que s'han obtingut 220.262 articles a text complet. En la 
gràfica següent s'observa l'evolució durant els tres últims cursos acadèmics. 
 

  
 
El quadre següent mostra les dades detallades de cada un dels portals d'editors o proveïdors. 
 

Estadístiques d'accés dels distints portals 

 Sessions Cerques Nombre d'articles a 
text complet 

Emerald 3325 3628 1419 
ACM 7608 1100 2288 
ScienceDirect 35535 40344 89641 
Project Muse 618 323 1004 
AIP/APS (abans Prola) 1705 2856 5050 
IEEE/IEL 5712 9217 9612 
ACS 16167 4225 16747 
Kluwer Law n/d n/d 127 
ABI / INFORM n/d 14.262 3513 
Academic Research n/d 10703 3131 
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Library 
EBSCO 6188 4148 6253 
Hein on Line 168 n/d (2008)  886 
JSTOR n/d 9570 12553 
NATURE n/d 1119 2768 
PIO i PAO 
(antiga PCI Full Text) 628 1281 1069 

SPRINGER n/d n/d  11086 
Westlaw Premium 6278 18765 17896 
Wiley InterScience 9721 2467 11383 
Annual Reviews 745 878 724 
Blackwell 10432 7242 8209 
Cambridge University 
Press n/d 578 1326 

Oxford n/d 560 3060 
Sage n/d n/d 2593 
SIAM 8 18 51 
Walter de Gruyter n/d n/d 236 
Royal Society of 
Chemistry 2235 5842 4217 

BRILL n/d n/d 2127 
IOP 370 1532 928 
INGENTA n/d n/d 365 
TOTALS 107.443 140.658 220.262 

  
Un dels indicadors per a l'avaluació dels recursos electrònics és el cost per descàrrega dels 
principals portals de revistes, que és el resultat de dividir el cost total del recurs pel nombre de 
descàrregues fetes durant un any. El quadre següent recull el cost per descàrrega ordenat de 
menor a major. 
 

Distribuïdor Descàrregues Cost total 
del recurs 

Cost per 
descàrrega

ACM (Association for Computer Machine)  2288 2.854,00 € 1,25 € 

ACS (American Chemical Society)  16747 23.866,00 € 1,43 € 

 SC (Royal Society of Chemistry)  4217 11.644,00 € 2,76 € 

 Oxford University Press  3060 9.141,00 € 2,99 € 

 Science Direct  89641 344.000,00 € 3,84 € 

 Wiley InterScience  11383 50.407,00 € 4,43 € 

 Annual Review  724 4.255,00 € 5,88 € 

 Cambridge University Press  1326 12.661,00 € 9,55 € 

 Springer  11086 131.325,00 € 11,85 € 

 Blackwell Synergy  8209 119.465,00 € 14,55 € 

 Sage  2593 40.414,00 € 15,59 € 
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 IOP(Institut of Physics)  928 17.271,00 € 18,61 € 

 Project Muse  1004 19.609,00 € 19,53 € 

 Walter de Gruyter  236 6.800,00 € 28,81 € 

 Emeral  1419 57.037,00 € 40,20 € 
 
7.1.2. Bases de dades 
 
A través de la pàgina web de la biblioteca s'ofereix l'accés a una col·lecció de 213 bases de dades, 
composta per títols subscrits per la biblioteca o de caràcter gratuït d'interès per la temàtica dels 
continguts.  
 
La gràfica següent mostra la forma d'accés de les distintes bases de dades, en què predomina 
l'accés via web. 
 
  
 

 
 
Quant a l'ús de les bases de dades, el nombre de sessions i cerques ha descendit lleugerament, 
mentre que s'ha duplicat el nombre d'articles a text complet descarregats pels usuaris. 
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7.1.3. Llibres electrònics i obres de referència 
 
Durant el curs 2007-2008 s'ha oferit l'accés a 11 portals de llibres electrònics, amb un total de 
25.894 títols de què s'han obtingut 7.232 textos complets, siga el llibre complet o capítols i parts de 
les obres. 
 

Textos complets obtinguts dels portals de llibres 
 
Llibre electrònic 593 

Handbooks in Economic Series 395 
Handbooks in Operations Research and Management Science 46 
Handbooks of Numerical Analysis 9 
Handbooks of Statistics 65 
Liceus 1677 
Lecture Notes in Computer Science 926 
Patrología latina 23 
Referex 75 
SAFARI TECH BOOKS + BUSINESS 3223 
WILEY  275 

 
 
Pel que fa a la col·lecció de referència, a través de la pàgina web s’ofereix una selecció classificada 
pel contingut, majoritàriament d'accés gratuït. El quadre següent recull l'ús de les 22 obres de 
referència de les quals es manté subscripció.  
 

Servidor UA 
(Metaframe) Sessions 671 

Sessions 930 

Cerques 2248 

 
Internet 

Text complet  491 
 
 
 
7.1.4. RUA. Repositori Institucional de la Universitat d'Alacant 
 
Des del seu inici el maig del 2007 s'han arxivat un total de 6.651 documents en els diferents 
subrepositoris creats: Docència, Investigació i Revistes, amb la distribució següent: 
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Durant el curs acadèmic 2007-2008 RUA ha rebut un total 137.971 visites i s'han efectuat 163.387 
descàrregues. En la gràfica següent es pot observar el creixement en el nombre de visites i 
descàrregues experimentant. 
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7.1.5. Bases de dades de sumaris 
 
La base de dades de sumaris UASumaris conté 1.516.198 articles de 2.517 revistes que es troben 
en els fons de les distintes biblioteques. A més de la cerca pel títol de la publicació, l'autor i el títol 
de l'article, proporciona serveis com l'obtenció del text complet dels títols que estan subscrits en 
versió electrònica i enllaçar amb l'aplicació de préstec interbibliotecari per a obtenir una còpia de 
l'article dels títols subscrits en paper. A més, permet subscriure's al servei d' alertes dels títols 
d'interès. 
 
El nombre de consultes fetes durant aquest curs ha sigut de 14.473. 
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7.2. Catàleg bibliogràfic 
 
El nombre total de documents existents en el catàleg és de 624.494, que corresponen a  
373.108 títols. En la següent gràfica es mostra l'evolució del nombre de registres del catàleg els 
últims 5 anys amb data 31 d'agost. 
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La gràfica següent recull el repartiment dels registres del catàleg entre les diferents biblioteques i 
punts de servei. 
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El catàleg bibliogràfic és un dels serveis més utilitzat, amb un total de 1.913.207 consultes, la qual 
cosa implica un increment del 9,76 % respecte del curs anterior. 
 
El catàleg ofereix als usuaris l'accés a  

 
 
diferents serveis i recursos, com l'opció de consultar la fitxa pròpia, la renovació dels préstecs, 
reservar llibres prestats, tutorials, accés a altres serveis, etc. El nombre de reserves ascendeix a 
19.196, i els llibres amb més nombre de reserves són:  
 

Tìtol Reserves 
Instituciones de derecho mercantil 161 
Introducción a la economía : Macroeconomía 143 
Introducción a la economía : microeconomía 85 
Sistema fiscal : esquemas y supuestos prácticos 62 
Baby Einstein [DVD-Vídeo] : digital board book                     59 
El Camino de Santiago : guía del peregrino 48 
Manual de derecho administrativo 47 
Manual de administración de empresas 45 
El niño con el pijama de rayas 44 
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7.3. Préstec i consulta en sala 
 
Durant aquest curs s'ha produït un increment en el nombre de préstecs, fins a arribar a la xifra de 
201.620 transaccions, que suposa un increment del 5,86 % respecte del curs anterior. Aquesta 
dada és rellevant perquè s'inverteix la tendència dels últims anys en què s'experimentava un 
descens gradual en el nombre de préstecs. 
 

 
  
Els préstecs s'han fet en els diferents punts de Servei de Biblioteques d'acord amb la distribució 
següent. 
 
En relació amb la distribució dels préstecs per tipus d'usuari, tal com s'observa en la gràfica 
següent es mantenen els percentatges de l'any anterior, a excepció dels préstecs fets pel col·lectiu 
PAS, que s’incrementa un 1% en detriment del percentatge dels dipòsits departamentals. 
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Quant a la utilització dels materials bibliogràfics en les sales d'estudi de la biblioteca, el recompte 
es fa de manera manual quan les obres es col·loquen en les prestatgeries, per la qual cosa les 
dades només poden ser una aproximació, ja que els usuaris en determinades ocasionals 
recol·loquen el llibre que han utilitzat. 
 

Consulta en sala 

 Llibres Revistes 

Biblioteca Dret 16.548 1.075 

Biblioteca Geografia  7.230 1.902 

Biblioteca Ciències 27.333 45 

Biblioteca Educació 7.985 3.223 

Biblioteca FL-TS 42.720 2.823 

Biblioteca Econòmiques 11.065 1.758 

Biblioteca POE 66.001 4.426 

TOTALS 151.771 15.252 
 
  
7.4. Horaris i obertures extraordinàries 
 
L'horari habitual d'obertura de les biblioteques és de dilluns a divendres, de 08.30 h a 21.00 h. A 
partir del tancament de les biblioteques entra en servei la Sala d'Estudi 24 hores, situada segons la 
demanda dels usuaris en la sala d'estudi de la Biblioteca Politècnica, Òptica i Infermeria o en la 
sala de la primera planta de la Biblioteca de Filosofia i Lletres i Treball Social, totes dues 
biblioteques situades a l'edifici de la Biblioteca General. 
 
A més, s'ofereix un horari extraordinari en època d'exàmens, coincidint amb els períodes marcats 
pel calendari acadèmic, però amb prou antelació respecte del començament dels exàmens. Les 
obertures extraordinàries per aquest motiu han sigut: 
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• Des del 2 de novembre fins al 19 de desembre del 2007  
• Des del 17 de gener fins al 7 de febrer del 2008  
• Des del 16 de maig fins al 31 de juliol del 2008  
• Des del 15 d'agost fins al 12 de setembre del 2008 
 
En les gràfiques següents apareix l'ocupació mitjana de les sales durant els períodes d'obertura 
extraordinària per exàmens i l'ocupació de la Sala 24 Hores en els períodes no coincidents amb 
l'anterior. 
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Ocupació sala d´estudi 24 hores
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7.5. Préstec interbibliotecari 
 
Durant el curs acadèmic 2007-2008 s'han tramitat 8.046 peticions de préstec interbibliotecari. En 
aquest període i en relació amb anys anteriors ha descendit lleugerament el nombre de sol·licituds 
fetes a altres biblioteques i ha augmentat el nombre de documents servits, majoritàriament articles 
en format electrònic obtinguts de publicacions subscrites per la UA, o bé gratuïtes aconseguides en 
la xarxa o digitalitzades en “la Unidad de Acceso al Documento” a partir de les fotocòpies enviades 
des de les diferents biblioteques.  
 
En la taula següent apareix la distribució de les peticions, depenent del tipus de material i la 
procedència o destinació de la petició 
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Els títols servits a altres biblioteques han sigut subministrats per les diferents biblioteques i punts 
de servei, amb la distribució que recull la gràfica següent. 
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Les despeses generades pels títols sol·licitats ascendeixen a 30.169,8 € i els ingressos 
corresponents als títols servits arriben a la quantitat de 54.413,96 €. 
 
 
7.6. Formació d'usuaris 
 
Durant aquest curs acadèmic s'han impartit 422 sessions i hi han participat 4.789 assistents, amb 
un increment en el nombre de sessions i en un percentatge més elevat en el nombre d'assistents, 
que ha arribat el 82,5% 
 
En les gràfiques següents es mostren les dades del nombre de sessions fetes i el nombre de 
participants segons la tipologia d'usuaris 
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Quant a la tipologia de les sessions que s'han organitzat, s'han agrupat en les categories següents: 
 
- Visites guiades a la biblioteca per a mostrar l'organització de l'edifici, distribució de les 
col·leccions, funcionament i emplaçament de Serveis, horaris, etc. 
 
- Catàleg: inclou tant sessions per a aprendre a utilitzar el catàleg de la biblioteca (serveis a 
l'usuari, cerques bàsiques, visualització de registres i recuperació de resultats) com sessions per a 
aprofundir en la seua utilització (cerca avançada, configurar perfil, cerques per signatura 
topogràfica, cerca de revistes electròniques en el catàleg, recursos electrònics i accés a altres 
recursos de la biblioteca). 
 
- Sessions temàtiques i a la carta: sessions fetes sobre una matèria pròpia de cada 
biblioteca o un recurs especialitzat en relació amb la col·lecció de la biblioteca. 
 
- Sessions generals: sessions programades, de contingut general, dirigides a qualsevol 
usuari que vulga millorar el coneixement dels recursos d'informació que ofereix la Biblioteca 
Universitària, i també de les eines que en faciliten l’ús i la gestió (pàgina web biblioteca, revistes 
electròniques, sumaris electrònics, bases de dades, Quae, premsa digital, recursos d'informació en 
Internet).  
 
- Sessions de benvinguda a nous alumnes englobades en les activitats de benvinguda que 
cada facultat o escola organitza per a acollir els nous estudiants 
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A més de les sessions i cursos que ofereix el Pla de Formació d'Usuaris, des de PuntBiu s'han 
impartit cursos amb crèdits de lliure elecció, i també cursos organitzats per l'ICE i pel Servei de 
Selecció i Formació, amb un total de 511 participants. 
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Curs Participants Nr. de 
cursos 

Total 
hores 

Nr. 
Participants 

Alumnes UA 16 40 331 
Connecta't 

Alumnes U. Permanent 11 22 90 

Ceclec Alumnes UA 3 60 45 

ICE Professors 1 20 16 
Formació 
PAS PAS 2 30 29 

 
 
 
7.7. Informació bibliogràfica i referència 
 
Durant el curs 2007-2008, en les distintes biblioteques i punts de Servei s'han atès un total de 
34.514 consultes d'informació, consultes que comprenen des d'informació de la Universitat, serveis 
de la biblioteca, cerques bibliogràfiques senzilles i complexes, etc. Aquest servei és utilitzat en un 
percentatge important per l'alumnat, que ha fet 27.249 consultes. 
 
La gràfica següent recull els percentatges de consultes segons la tipologia d'usuaris 
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La majoria de les consultes fetes en els mostradors de biblioteca són de caràcter puntual, entre les 
que es troben: informació sobre serveis i recursos de la biblioteca i sobre el contingut dels seus 
fons. La gràfica següent recull la distribució de les consultes atenent a la tipologia. 
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Atenent al mitjà utilitzat per a la consulta, la consulta presencial continua sent el principal mitjà per 
a sol·licitar informació a la biblioteca, amb 30.047 consultes, mentre que per telèfon se n'han atès 
2.561, i a través del correu electrònic o pels formularis de la pàgina web se n'han rebut 777. 
 
7.8. Exposicions i difusió bibliotecària 
 
Durant aquest curs acadèmic s'han organitzat diverses exposicions i mostres bibliogràfiques per 
difondre els fons bibliogràfics i fomentar la cultura, i també participar en els diferents 
esdeveniments organitzats en la Universitat. 
 
Els continguts de les exposicions organitzades han sigut: 
 
- Auki Murakami. Mostra bibliogràfica. Organitzada per la Biblioteca de la Facultat de 
Filosofia i Lletres. Febrer 2008 
 
- Dia Internacional de la Dona en la Biblioteca Universitària. Amb motiu de la celebració del 
Dia Internacional de la Dona el 8 de març, la Biblioteca Universitària, en col·laboració amb el “ 
“Centro de Estudios de la Mujer”, exposa en cada una de les seues biblioteques una selecció de 
material bibliogràfic i audiovisual que tenen com a tema de la qual és la dona i la seua relació amb 
diferents àmbits del coneixement i de les arts. Del 3 a l'11 de març. 
 
- IV Mostra de cine espanyol en la Biblioteca Exposició i guies de lectura. El Punt BIU (Punt 
Bibliotecari d'Informació a l'Usuari) de la Biblioteca Universitària va organitzar una exposició de 
fons bibliogràfics i audiovisuals sobre cine espanyol. Del 24 d'abril al 27 de maig. 
 
- Exposició: «Viaja con la Biblioteca», organitzada pel Punt Bibliotecari d'Informació a 
l'Usuari (Punt BIU). Aquesta exposició ofereix una selecció de guies de viatges de diferents 
temàtiques i àmbits geogràfics. juliol-setembre 2008. 
 

- «Philip Roth. L'etern candidat al Nobel».  
- Muestra bibliogràfica, organitzada per la Biblioteca de Filosofia i Lletres. Setembre 2008 
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Com els anys anteriors, des de PuntBiu i en col·laboració amb el Vicerectorat de Tecnologia i 
Innovació Educativa, s'ha organitzat la GincaNET, dirigida als alumnes de primer i segon cicle. 
Consisteix en la resolució de 10 qüestions relacionades amb la cerca i recuperació d'informació en 
diferents recursos d'informació en línia, disponibles majoritàriament en la pàgina de la Biblioteca 
Universitària. 
 
8. Cooperació 
 
La cooperació amb altres biblioteques universitàries continua sent un dels objectius estratègics de 
la Biblioteca de la Universitat d'Alacant, conscient de la necessitat establir acords de col·laboració 
que permeten oferir recursos i serveis de qualitat.  
 
Entre les activitats de cooperació que es duen a terme hi ha: 
 
- Participació de manera activa en REBIUN, com a part del grup de treball responsable 
d'impulsar les accions de la línia 1 del Pla Estratègic de REBIUN en l'àmbit de l'aprenentatge. 
Aquest grup està format pels directors de Biblioteca de les Universitats Pompeu Fabra, Sevilla, 
Carlos III, Alcalá de Henares, Granada, Navarra i Alacant. 
 
- Reunions periòdiques amb el grup d'usuaris de Symphony, sistema integrat de gestió 
bibliotecària. A aquest grup pertanyen totes les biblioteques que utilitzen aquesta aplicació. 
 
- Reunions periòdiques amb el grup d'universitats valencianes, murcianes i canàries amb 
l'objectiu d'analitzar ofertes de compres consorciades de recursos electrònics. Aquest grup o club 
de compra està format per les Universitats de la Comunitat Valenciana, Múrcia i Canàries 
 
- Acord de col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya que permeta la utilització 
dels serveis de la biblioteca als alumnes matriculats en la UOC. 
 
- Acord de col·laboració amb el CBUC per a adquirir recursos electrònics a través d'aquest 
Consorci. 
 
 
D'altra banda, es continuen mantenint convenis específics amb institucions i associacions 
alacantines, a l'empara de convenis marc subscrits per la Universitat d'Alacant.  
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