


 

 

Memòria de la BUA. Curs acadèmic 2011-2012 

 

ÍNDEX 
1. Introducció 

2. Planificació i gestió 

3. Instal·lacions i equipament 

4. Pressupost 

5. Personal 

6. Col·leccions bibliogràfiques 

6.1 Adquisició de fons bibliogràfics 

6.2 Donacions 

6.3 Dipòsit 

6.4 Procés tècnic 

7. Serveis 

7.1 Recursos electrònics 

7.2 Gestió del coneixement obert: RUA i OCW-UA 

7.3 La Fragua 

7.4 Fonoteca Digital 

7.5 Préstec i consulta en sala 

7.6 Horaris i obertures extraordinàries 

7.7 Préstec interbibliotecari 

7. 8 Formació d’usuaris 

7. 9 Informació bibliogràfica i referència 

7.10 Difusió i comunicació 

8. Cooperació 



 

 

Memòria de la BUA. Curs acadèmic 2011-2012 

 

1. Introducció 
 
 
En aquesta introducció volem presentar els aspectes més destacats de l’activitat de la 
Biblioteca Universitària durant el curs 2011-2012, i també una sèrie de dades significatives 
que reflecteixen la varietat de serveis que oferim. 
 
Una de les novetats ha sigut el desenvolupament d’una nova eina de cerca que permet que, 
a través d’una simple caixa de cerca amb pestanyes, es puga accedir a la majoria dels 
recursos de la biblioteca (catàleg, revistes electròniques, llibres electrònics, bases de dades i 
el repositori institucional RUA).  
 
Cal destacar el nou cercador que utilitza la tecnologia i la base de coneixement 
desenvolupada per OCLC, denominada WorldCat Local. Permet, a partir d’una cerca, 
obtenir els resultats unificats, tant del catàleg de la Universitat com  de les  publicacions en 
accés obert i recursos d’informació electrònica contractats per la UA, i també dels catàlegs 
d’unes 72.000 biblioteques de tot el món, podent en tot moment limitar la cerca a escala 
local. 
 
Hem treballat també en la millora d’accés dels usuaris des de fora del campus. La Xarxa UA 
permet l’accés als membres de la comunitat universitària, usuaris d’Internet Explorer en 
Windows, als recursos electrònics contractats, mitjançant la introducció de l’usuari i 
contrasenya que s’utilitza en el Campus Virtual. 
 
Amb la base de les dades aportades en aquesta Memòria es pot veure l’esforç fet per a 
mantenir una oferta de recursos i serveis adequats a les necessitats de la comunitat 
universitària. En l’actualitat les col·leccions de la Biblioteca Universitària estan formades 
per 772.698 registres en el catàleg bibliogràfic, dels quals 9.403 corresponen a títols de 
revistes subscrites. La col·lecció bibliogràfica en format electrònic està formada per 26.285 
títols de revistes, 36.173 llibres i 78 bases de dades. A aquestes col·leccions cal sumar-hi els 
19.890 documents arxivats en el RUA i els 160 cursos editats en OCW-UA. 
 
Quant a l’ús dels recursos electrònics els nostres usuaris han obtingut 299.686 articles a text 
complet i 26.936 llibres o capítols de llibres. S’ha de destacar l’increment en el nombre de 
descàrregues en RUA, que ha passat de 2.717.989 en el curs acadèmic anterior a 3.856.986 
en l’actual- 
 
En relació als serveis que presta la Biblioteca Universitària, les dades mostren l’activitat 
feta. S’han dut a terme 584 gravacions de pues, 323 consultes sobre els serveis de la Fragua. 
El nombre de préstecs s’eleva a 210.637 i el de transaccions de préstec interbibliotecari a 
5.761. Els participants en accions de formació d’usuaris han sigut 5.421 i s’han efectuat 
51.346 peticions d’informació. 
 
En tota aquesta activitat s’ha de reconèixer el paper essencial del personal que forma la 
Biblioteca Universitària. 
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2. Planificació i gestió 
 

 
 
Els projectes i les activitats dutes a terme per la Biblioteca al llarg de l’any s’emmarquen 
dins del  Pla Estratègic i els seus objectius i accions corresponents. Les diferents unitats i 
biblioteques s’han marcat objectius operacionals concrets per a complir les accions i els 
indicadors marcats en els diferents eixos estratègics. 
 
En l’eix estratègic de Docència i Investigació s’han culminat el 100 % de les accions que 
s’hi recollien, i en moltes s’han superant els valors dels indicadors. Les accions s’han centrat 
en el desenvolupament del repositori institucional RUA, l’avaluació de les col·leccions 
bibliogràfiques, l’adquisició de la bibliografia recomanada, millorar la qualitat del catàleg 
bibliogràfic i oferir guies temàtiques que recopilen recursos d’interès.  
 
L’eix estratègic de Tecnologia ha centrat les seues accions en la millora constant de les 
aplicacions informàtiques que serveixen de suport als serveis prestats per la Biblioteca 
Universitària: sistema de gestió bibliotecària, préstec interbibliotecari, gestió dels recursos 
electrònics contractats, pàgina web, etc. En aquest eix estratègic també s’ha aconseguit un 
grau elevat de compliment dels indicadors establits. 
 
En l’eix estratègic de Comunicació i Difusió s’han aplegat accions encaminades a millorar 
la comunicació interna com l’actualització de la Intranet, i la comunicació amb els usuaris a 
través de les distintes comissions. També s’han desenvolupat accions dirigides a aconseguir 
una major difusió dels recursos i serveis existents com l’elaboració de guies i tutorials, 
manteniment de la pàgina web i accions concretes de difusió dels recursos electrònics. Per a 
incrementar la comunicació amb els usuaris s’han obert perfils en diverses xarxes socials 
(blog i Facebook). 
 
En l’eix estratègic Component Humà s’han complit amb els indicadors de formació del 
personal, però ha quedat pendent l’anàlisi dels diferents llocs de treball. Aquesta acció està 
programada per al curs acadèmic 2012-2013, i és de gran importància ateses les restriccions 
existents per a la incorporació de nou personal. 
 
L’eix estratègic de Recursos i Serveis recull accions destinades a oferir recursos i serveis 
de qualitat i adequats a les necessitats dels usuaris. S’han dut a terme accions per al 
desenvolupament i millora del RUA, la gestió de la col·lecció, els continguts del catàleg 
bibliogràfic, la formació d’usuaris, etc. Queda pendent el desenvolupament d’un projecte de 
reestructuració de les sales d’estudi per a crear espais independitzats adequats a les 
necessitats de l’aprenentatge. 
 
Finalment, en l’eix estratègic Direcció i Organització s’enquadren accions per millorar la 
gestió de la Biblioteca Universitària, com l’elaboració dels manuals de procediment, 
indicadors de gestió, Carta de serveis, Carta de drets i deures dels usuaris, etc. Una acció 
pendent d’aquest eix estratègic és l’actualització del Reglament de la Biblioteca 
Universitària.  
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3. Instal·lacions i equipament 
 

 
La superfície destinada al Servei de Biblioteques s’ha mantingut igual que en cursos 
anteriors, és a dir, en 19.934 m2, dels quals 13.966 corresponen a espais destinats als usuaris 
i 5.968 a zones de treball intern i dipòsit de llibres. 
 
Quant als llocs d’estudi oferits als usuaris s’ha produït un lleuger increment a causa de 
reestructuracions de fons i d’espais destinats a l’estudi en algunes biblioteques.  
            
      

 Llocs de 
lectura 

Llocs 
informàtics 

Llocs 
multimèdia 

Sales de 
treball 

Ciències 148 7   
Dret 320 23   
Econòmiques 300 30  1 
Educació 100 6  1 
Filosofia i Lletres 1943 201 2 17 
Geografia 71 4   
Politècnica 306 17  2 
Mediateca 6 2 9 2 
Sala 24 hores 250    
Totals 3444 290 11 23 

 

 
Com en anys anteriors cal destacar la demanda de llocs de lectura amb connexió elèctrica. 
S’observa que cada vegada més els usuaris, especialment l’alumnat, disposa d’ordinador 
personal propi i, per això, demanen connexions d’alimentació elèctrica. 
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En relació amb les prestatgeries per a desar els fons bibliogràfics, no s’han produït 
variacions substancials respecte del curs anterior. El total de metres lineals disponibles de 
prestatgeries és de 29.902, dels quals 17.578 es troben en accés obert. 
 
 

 
Metres lineals de 

prestatgeria 
Llibre accés Dipòsit 

Ciències 804 39 
Dret 2.600 513 
Econòmiques 2.977  
Educació 1.230 316 
Filosofia i Lletres 8.769 282 
Geografia 922 130 
Politècnica 1.839 351 
Mediateca 276 252 
Dipòsit  10.043 
Totals 19.417 11.926 

 
 
 
 
Quant a l’equipament i aplicacions informàtiques, durant aquest curs, s’ha continuat la 
necessària actualització dels equips informàtics del Servei de Biblioteca, i també l’adequació 
dels programes per a atendre les noves demandes dels usuaris. 
 
És necessari destacar com a novetats pròpies d’aquest curs passat les següents: 

• S’ha reestructurat la pàgina web de la biblioteca a partir de les necessitats dels 
usuaris i buscant una major navegabilitat entre els serveis que ofereix. 

• S’ha implementat una nova aplicació, Worldcat, buscador que permet la cerca 
simultània en les bases de dades, revistes electròniques, catàleg i repositoris de la 
Universitat d’Alacant i de totes les biblioteques d’arreu del món que han 
implementat aquesta aplicació. 

• S’ha obert una sala d’accés lliure en la Fragua amb capacitat per a 16 usuaris. 
• S’ha desenvolupat un motor de cerca per a accedir als diferents recursos que ofereix 

la biblioteca, situat en la pàgina principal de la web de la biblioteca. 
• S’ha mantingut l’oferta d’equipaments informàtics en valors semblants al del curs 

acadèmic anterior. 
    

 
 Ordinadors Impressores Escàner 
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Ús intern 160 78 12 
Ús públic 367 0 17 
Totals 527 78 29 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Pressupost 
 

 
 
 
L’any 2012, el pressupost del Servei de Biblioteques (SIBID) va ascendir a 2.399.999 €,. 
Aquest pressupost cobreix les despeses corrents de totes les biblioteques i unitats i 
l’adquisició de material bibliogràfic. La partida de despeses corrents està assignada al capítol 
2, i les compres bibliogràfiques al capítol 6. Per a cobrir les despeses corrents s’ha produït 
una reducció del pressupost del 31 %, de manera que ha quedat assignada la quantitat de 
189.719 €. 
 
El pressupost assignat al SIBID per a la compra de material bibliogràfic per a l’any 2012 
ascendeix a 2.210.280 €, xifra que comporta una reducció respecte del pressupost de l’any 
2011 del 22,05 %. La quantitat assignada l’any 2012 s’ha vist incrementada pels romanents 
de l’any 2011 (415.000 €), de manera que el pressupost disponible per a la compra de 
material bibliogràfic ha ascendit a 2.625.280 €, que implica una reducció «real» per a l’any 
2012 del 7,42 %. 
 
La gràfica següent mostra la distribució del pressupost disponible, no l’assignat, entre els 
dos capítols de despesa 
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Per al repartiment del pressupost de material bibliogràfic entre les diferents partides 
(publicacions periòdiques, bases de dades i monografies) es proposa mantenir les 
subscripcions existents de publicacions periòdiques i bases de dades, excepte algunes amb 
baix ús. El repartiment aprovat queda reflectit en la taula següent, en la que es recull també 
la comparació amb l’any acadèmic anterior 
 
 
 

 
Pressupost 

2011 
Pressupost 

2012 Diferència  % de 
difèrència 

Publicacions 
periòdiques 1.576.989 1.581.978,00 +4.989,00 +0,32 
Bases de dades 618.363 552.006,11 -66.356,89 -10,73 

Monografies 640.230 491.295,89 -148.934,11 -23,26 
TOTAL 2.835.582 2.625.280,00 -210.302,00 -7,42 
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5. Personal 
 

 
 
Durant el curs 2011-2012, la plantilla de la Biblioteca no ha variat. Ha estat formada per 
145 persones, a les quals s’han de sumar 2 tècnics contractats amb càrrec al pressupost 
d’investigació.  
 
 

Personal del SIBID 1/09/2012 
Direcció 4 
Subdireccions 15 
Tècnics 30 
Especialistes tècnics 30 
Gestors en cap 3 
Gestors 57 
Auxiliars de Serveis Bibliogràfics 4 
Auxiliars de Servei 2 
Totals 145 

 
 
Quant a les accions formatives del personal del SIBID s’han desenvolupat, d’una banda, 
dins del Pla de Formació de la Universitat, que inclou cursos de formació general (idiomes, 
gestió, etc.) i de formació específica. D’una altra, s’ha facilitat l’assistència a cursos 
presencials i, principalment, en línia de temàtiques específiques organitzats per altres 
universitats i associacions professionals de prestigi reconegut. 
 
Les accions formatives específiques  del Pla de Formació de la UA han anat dirigides a 
reforçar la formació contínua i les àrees relacionades amb els objectius de la Biblioteca i hi 
han participat un total de 71 persones: 
 

• Taller: disseny, desenvolupament i avaluació de la formació semipresencial i a 
distància 

• Taller pràctic: ús de recursos i ferramentes de consulta per a avaluar la qualitat. 
• Novetats Moodle 2 

 
Quant als cursos organitzats per altres institucions, el personal de la Biblioteca de la UA ha 
participat en: 

• Tècnic en gestió de la informació, producció i descripció de documents digitals (2a 
ed.). Universitat de Salamanca. Fundació Germán Sánchez Ruipérez 

• Elaboració de recursos i continguts educatius en biblioteques i centres de 
documentació en l’entorn de la web 2.0. Universitat de Múrcia 
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• Els llibres electrònics en les biblioteques i els centres d’informació: Dispositius, 
Alfabetització digital, Gestió documental i Propietat intel·lectual. SEDIC 

• II Conferència sobre Qualitat de Revistes de Ciències Socials i Humanitats (CRECS 
2012). Grup ThinkEPI. Estratègia i Prospectiva de la Informació 

• Novetats en ISBD consolidada i altres novetats en catalogació: de RDA a dades 
enllaçades. SEDIC. 

• X Jornades CRAI. «Resultats de la implantació de les competències informàtiques i 
informacionals (CI2) en les universitats espanyoles». Logronyo. 

 
  
 
 

6. Col·leccions bibliogràfiques 
 

 

6.1. Adquisició de fons bibliogràfics 
 
Durant el curs acadèmic 2011-2012 s’han adquirit monografies per un import de 
694.489,70 €, xifra que suposa un increment respecte del curs acadèmic anterior. La 
inversió en l’adquisició de monografies s’ha efectuat d’una banda amb càrrec al pressupost 
que el SIBID té assignat per a aquest tipus de compres, i, d’una altra, als pressupostos dels 
diferents departaments; i els percentatges han quedat repartits de la manera següent. 
 
 

 
 
 
Com en anys anteriors, s’ha produït un increment en el percentatge de compra de 
monografies amb càrrec al pressupost dels departaments, que ha passat del 24 % en el curs 
acadèmic 2010-2011 al 28 % en el curs acadèmic actual. 
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De manera centralitzada, a través de la Unitat d’Adquisicions, s’han adquirit un total de 
12.226 obres, amb una despesa total de 529.138,28 i amb un preu mitjà per obra de 43,82 €. 
En la taula següent es detalla la distribució per biblioteques, com també la quantitat de 
pressupost dels departaments que ha sigut gestionada de manera centralitzada. 
 

Compres de monografies per biblioteques 

Biblioteques Pressupost 
SIBID 

Pressupost 
departaments 

Nombre 
d'obres 

Preu 
mitjà € 

Ciències 87.981 2.194 1390 64,87 
Dret 34.768 1.805 855 42,77 
Econòmiques 57.494 2.718 1829 32,92 
Educació 19.501 0 785 24,84 
Filosofia i Lletres 79.765 19.830 2879 34,59 
Geografia 20.240 0 543 37,27 

Politècnica 
Politècnica 52.298 30 1095 47,78 
Infermeria 11.244 0 281 40,01 

 
Respecte de la col·lecció de publicacions periòdiques, durant aquest curs acadèmic s’ha 
mantingut la subscripció de 9.403 títols individuals de revistes, de les quals 1.401 s’han 
rebut en format paper i 8.002 són subscripcions en format electrònic. A aquestes cal afegir-
hi la subscripció i accés a 26.285 títols de revistes contingudes en els diferents portals 
d’editors o proveïdors. 
 
El pressupost assignat per al manteniment de la col·lecció de publicacions periòdiques ha 
sigut de 1.581.978 €, quantitat que suposa un increment del 0,32%. Cal destacar l’esforç fet 
durant aquest curs per a mantenir la col·lecció de publicacions periòdiques a pesar de la 
reducció de pressupost.  
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La formació d’una col·lecció electrònica eficaç continua sent una prioritat de la 
Biblioteca. A més de la col·lecció de publicacions periòdiques descrita abans, l’any 2012 
s’ha fet la subscripció a 78 bases de dades, 13 portals de llibres electrònics que donen accés 
a més de 30.000 títols  i 12 obres de referència. El pressupost assignat ha sigut de 
552.006,11 €, cosa que ha significat una reducció de pressupost del 10,73% respecte del 
curs anterior; reducció que s’ha gestionat mitjançant les negociacions amb els proveïdors 
per a obtenir millors preus i la cancel·lació de dues bases de dades de menys ús. 
 
 

6.2. Donacions 
 

Les donacions constitueixen una font important per a enriquir els fons de la Biblioteca de 
la Universitat d’Alacant, encara que la seua posada a disposició implica una sèrie de costos 
que fa necessari establir unes condicions mínimes per a acceptar-les. 
 
Entre les donacions rebudes es troben tant donacions de particulars, especialment 
professors de la Universitat, com d’entitats, com ara  l’Institut Français d'Espagne, 
l’Associació d’Infermeria Comunitària i l’Institut RTVE.   
 
Una menció a part mereix la cessió dels documents de l’Arxiu Històric de la Delegació 
Provincial de l’Institut Nacional d’Estadística (INE)  a Alacant a la Universitat d’Alacant 
per al  seu ús amb finalitats  exclusives d’investigació històrica i científica 
 
Per a difondre els fons d’especial interès rebuts per donacions personals es manté una 
pàgina web amb informació relativa al donant i a la col·lecció bibliogràfica. 
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6.3. Dipòsit 
 
La col·lecció d’obres situades en el Dipòsit de la Biblioteca General ascendeix a 144.157 
còpies. Durant aquest curs s’han traslladat al Dipòsit 20.606 monografies, 2.524 volums de 
revistes que corresponen a 223 títols, i 94 materials audiovisuals. Al contrari s’han remès a 
les Biblioteques 53 títols després de l’anàlisi d’ús. La major part dels trasllats de materials al 
Depòsit procedents de les diferents biblioteques de centre per falta d’espai o per mantenir 
una col·lecció de accés lliure útil i eficaç. 
 

 Trasllat de fons per biblioteca 
 

Monografies 
Publicacions periòdiques 

Nombre de 
títols 

Nombre de 
volums 

Filosofia i Lletres 15.191 130 821 

Politècnica 770 28 399 

Econòmiques 3.030 6 84 

Dret 1.281   

Ciències  3 40 

Educació 296 22 526 

Punt - Biu 38 7 306 

Geografia  11 173 

Mediateca  16 175 
 

6.4. Procés tècnic 
 
Durant aquest curs acadèmic, el catàleg bibliogràfic ha vist incrementar-se els seus fons 
amb 21.019 còpies, procedents de noves adquisicions, donacions i intercanvis i reconversió 
de fons de les biblioteques. El nombre de còpies existents en el catàleg és de 782.101, que 
corresponen a 477.776 títols únics  
 

Catàleg bibliogràfic. Nous ingressos 

Monografies 
Compra 8.188 
Donació 6.349 

Intercanvi 147 

Materials especials 2.443 

Reconversió 3.863 

Publicacions 
periòdiques 

Subscripció 1 
Donació 28 

Intercanvi 0 
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En la gràfica següent es mostra la distribució de la col·lecció bibliogràfica continguda en el 
catàleg entre els diferents punts de servei, amb la indicació del nombre de còpies existents. 
 

 
 

 
 
 

7. Serveis 
 

 
7.1. Recursos electrònics 

 
 
La Biblioteca Universitària de la UA té des de març amb una nova eina de cerca en què 
s’integren la majoria dels recursos de la biblioteca (catàleg, revistes electròniques, llibres 
electrònics, bases de dades i el repositori institucional RUA), i que permet que els usuaris 
facen cerques en una única interfície que els proporciona accés a la pràctica totalitat de 
materials científics de la comunitat universitària. 
  
El nou cercador, que utilitza la tecnologia i la base de coneixement desenvolupada per 
OCLC denominada WorldCat Local, inclou, a més, tots els registres bibliogràfics 
disponibles en WorldCat (la base de dades en línia més  gran del món). Això suposa que, a 
partir d’una cerca, s’obtenen els resultats unificats, tant del catàleg de la Universitat, com  
de les  publicacions en accés obert i recursos d’informació electrònica contractats per la 
UA, així com dels catàlegs d’unes 72.000 biblioteques de tot el món, i en tot moment es pot 
limitar la cerca a escala local. 
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També s’ha implementat una eina, Xarxa UA, que permet l’accés als membres de la 
comunitat universitària, usuaris d’Internet Explorer en Windows, als recursos electrònics 
contractats, mitjançant la introducció de l’usuari i contrasenya que utilitzem en Campus 
Virtual. Aquesta nova forma d’accés, unida a la proporcionada per RedIris, facilita que els 
membres de la comunitat universitària puguen accedir als recursos electrònics des de 
qualsevol lloc. 
 
Quant a les revistes electròniques, el nombre de títols posats a la disposició de la 
comunitat universitària ascendeix a més de 26.285, als quals s’han d’afegir més de 30.000 
disponibles en accés obert. El nombre de descàrregues d’articles a text complet, referides 
als recursos contractats, ascendeix a 238.060, xifra que suposa un lleuger descens respecte 
de l’any anterior. El gràfic que figura a continuació mostra els 10 recursos amb un 
nombre més gran de descàrregues a text complet 
 
 
 

 
 
 

La col·lecció de bases de dades ofereix l’accés a 78 bases de dades subscrites, 68 d’accés 
gratuït i 11 instal·lades en servidors locals. Les estadístiques d’ús de les bases de dades 
contractades indiquen que s’han iniciat 146.695 sessions, s’han fet 342.543 cerques i s’han 
obtingut 61.626 articles a text complet. La gràfica següent presenta les bases de dades 
més utilitzades. 
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Pel que fa a la col·lecció de llibres electrònics, es proporciona l’accés a 13 portals que 
contenen 36.173 títols, cosa que suposa un increment de la col·lecció de llibres electrònics. 
Les estadístiques d’ús disponible reflecteixen que s’han obtingut 26.936 llibres o capítols de 
llibres 
 
 

 
 
 
 
Finalment, la col·lecció d’obres de referència electrònica està composta per 12 títols 
contractats i 692 accessibles gratuïtament a través de la web. Les dades d’ús reflecteixen 
que s’han iniciat 4.177 sessions, s’han fet 3.950 cerques i s’han obtingut 9.154 documents a 
text complet. 
 
 
El servei d’accés als sumaris de les revistes impreses contractades per la Biblioteca o que es 
reben per intercanvi o donació s’ofereix a través de l’aplicació UASumaris, que conté en 
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aquest moment 1.622.905 articles de 2.546 revistes. Per al manteniment d’aquesta base de 
dades, la Biblioteca continua col·laborant amb Dialnet, a través de la càrrega compartida 
dels sumaris de les publicacions.  
En aquesta aplicació s’han fet 10.951 consultes i s’han obtingut 85.596 sumaris de revistes. 
A més, permet a l’usuari subscriure’s als títols del seu interès i rebre les noves 
incorporacions en el seu correu electrònics. El nombre de subscripcions que s’han fet 
durant aquest curs ha sigut de 768.   
 
 
 

7.2. Gestió del coneixement obert: RUA 
i OCW-UA 

 

En l’actualització de juliol de 2012 del Rànquing Web de Repositoris del Món, el Repositori 
Institucional de la Universitat d’Alacant, RUA, es manté entre els 100 primers repositoris, 
concretament en el lloc 58 dels 1522 repositoris recollits. Respecte dels repositoris 
institucionals, RUA ocupa el lloc 53 dels 1440 repositoris recollit.  

Quant al Top 100 europeu, el RUA ocupa el lloc 21, 3 llocs per davant de l’anterior edició. 
Entre els repositoris espanyols el RUA, continua ocupant el quart lloc, per darrere de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya i CSIC. 

 

 

 

L’arxiu de materials s’ha incrementat en un 18,74%, i s'ha arribat als 19.890 documents. 
Durant aquest curs acadèmic s’hi han incorporat 3.727 arxius. 
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En les gràfiques següents es mostren les dades relatives al nombre de documents 
incorporats durant aquest curs acadèmic en els diferents subrepositoris, i també el nombre 
total de documents que conté cada un. 

 

 

 

 

 

Quant a les consultes que ha rebut el RUA durant aquest curs acadèmic, s’ha produït un 
increment notable tant en el nombre de visites com en el de descàrregues: 380.509 visites 
rebudes i 3.859.986 documents descarregats. Com s’observa en la gràfica següent s’ha de 
destacar l’increment en el nombre de descàrregues que ha passat de 2.717.989 en el curs 
acadèmic anterior a 3.856.986 en l’actual. 
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OCW UA és un programa de publicació d’assignatures i projectes docents del professorat 
de la Universitat amb accés lliure i gratuït, i amb la prestació dels seus materials per a 
modificació, distribució, còpia o comunicació lliure. S’estructura mitjançant la publicació de 
cursos, i no cal que el curs a publicar s’impartisca simultàniament a la seua publicació, sinó 
que poden publicar-se cursos ja extints o projectes docents que no s’imparteixen ja per 
canvis en els plans d’estudi. 
 
 

 
 
 
 
 
Durant aquest curs acadèmic s’han publicat 40 cursos nous, amb un total de cursos 
publicats en la plataforma de 160. En la publicació d’aquests cursos han participat un total 
de 62 docents. Durant aquest curs s’han rebut 2.007.177 visites a la direcció ocw.ua.es, 
xifra lleugerament inferior a la del curs anterior. 
 
En la gràfica següent es reflecteix la distribució d’aquestes visites al llarg del curs acadèmic. 
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7.3. La Fragua 
 

Aquesta unitat ofereix un servei de suport al desenvolupament de materials multimèdia 
amb els equips i recursos adequats, així com la formació necessària per a utilitzar-los. 
Disposa d’una sala de gravació de pues (píndoles formatives consistents en un vídeo en 
què, entre altres possibilitats, un professor fa  una explicació oral sobre els continguts d’una 
presentació) i cabines de creació de videotutorials, així com d’equips audiovisuals 
disponibles per a préstec. 
  
S’ofereix també assessorament en matèria de propietat intel·lectual, i també per a buscar els 
materials necessaris (imatges, audiovisuals, articles, etc.). 
  
S’imparteixen també sessions formatives sobre aspectes relacionats amb les tecnologies de 
la informació i comunicació, la propietat intel·lectual, etc. 
 
En aquest període s’han oferit les següents sessions de formació, dirigides al PDI i al PAS 
de la Universitat d’Alacant: 
 

• BlogsUA. 
• Cercadors i bancs d’imatges i audiovisuals. 
• Vèrtex: eina del Campus Virtual per a la gestió de material multimèdia. 
• Introducció als drets d’autor. 
• Autoarxiu de materials docents en RUA i publicació de cursos en OCW. 
• Generació de videotutorials. Screenflow. 
• Generació de continguts amb eXe Learning. 
• Tractament d’imatges. GIMP. 
• Aprèn a evitar el plagi. 
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• Creació de continguts interactius html amb Wimba Create. 
• La pissarra tàctil. 

 
S’han oferit 43 sessions i hi ha participat 263 alumnes, dels quals 108 corresponen al 
col·lectiu del PAS i 155 al PDI.  
 
Durant aquest curs acadèmic, en el Servei d’Assessorament s’ha incrementat 
considerablement el nombre de consultes, que han passat de 127 en el curs acadèmic 
anterior a 323 en l’actual. Les taules següents recullen la temàtica i distribució d’aquestes 
consultes, a més de la tipologia d’usuaris 
 
 

Tema Nombre 
consultes % 

FragUA 100 30,96 % 
Vèrtex 38 11,76 % 
Propietat intel·lectual 51 15,79 % 
Formació 58 17,96 % 
Recerca  i accés a recursos 16 4,95 % 
Altres 60 18,58 % 
Total 323 100,00% 

 
 

Tipologia d’usuari Nombre 
usuaris % 

PDI 192 59,44 % 
PAS 50 15,48 % 
Alumne 77 23,84 % 
Altres 4 1,24 % 
Total 323  

 
 
Quant a l’ús de la sala de gravació de pues (píndoles formatives de la Universitat d’Alacant), 
s’hi ha produït també un increment important. S’ha passat de 325 gravacions a 584 durant 
aquest curs, amb la següent distribució segons el tipus d’usuari 
 

Tipologia d’usuari Nombre 
usuaris 

% 

PDI 540 92,47 % 
Alumnes avalats per PDI 26 4,45 % 
Becaris 18 3,08 % 
Total 584  

 
En la Fragua, a més, es gestiona l’ús de sales iMac i d’una sala multimèdia. La sala 
multimèdia està equipada amb tot el material necessari per a poder dur a terme 
videoconferències de tipus professional, i també retransmissions per Internet, així com per 
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a projectar tant continguts en qualitat estàndard (DVD o qualsevol altra font estàndard) 
com en qualitat HD (BluRay o qualsevol altra font HD). Les tres cabines equipades amb un 
ordinador iMac donen suport al cicle de vida complet d’un material digital (creació, 
producció i distribució). S’han fet 76 reserves de la sala multimèdia i 161 de les sales iMac. 
 

                                        
 
 

7.4. Fonoteca Digital 
 
S’ha continuat l’inventari dels discos de vinil donats per l’emissora Ràdio Alacant Cadena 
Ser, amb la incorporació al catàleg de forma abreujada de 7.495 nous registres d’un total 
actual de 31.955 registres. 
 
Durant aquest curs hi ha hagut 2.976 audicions en línia de fons musicals d’un total de 5.863 
registres sonors procedents de la digitalització dels discos de vinil. 
 
D’altra banda, s’han incorporat al catàleg una selecció d’arxius sonors de l’emissora Ràdio 
Alcoi anteriors a 1982 i que formen part de les seues emissions, fruit del conveni de 
col·laboració entre la Biblioteca Universitària i l’emissora esmentada i finançat en part amb 
una ajuda del Ministeri de la Presidència. En l’actualitat aquesta secció està composta per 
tres fons radiofònics: Ràdio París, les emissions en diferit de l’ORTF i Ràdio Alcoi; 
aquestes dues últimes seccions s’inauguraran d’ací a poc. 
 
Aquesta secció té en l’actualitat 1.859 fonogrames radiofònics. 
 
El material sonor del fons de la paraula és la base del portal d’Internet Devuélveme la voz, 
inaugurat l’abril del 2011, que es manté i es nodreix del treball desenvolupat en la Fonoteca. 
Durant aquest curs s’han introduït millores en el rendiment del cercador i s’hi han 
incorporat nous elements i seccions, com ara un resum en els àudios, l’elaboració d’índexs 
de suport o una pàgina per a la recopilació de material sonor en perill que enriqueixen els 
recursos d’informació del portal. 
 
Cal destacar la presència en les xarxes socials amb la creació d’una pàgina del portal en 
Facebook i perfils en Twitter, Google plus o Youtube, com les més significatives. La 
presència més important i amb més èxit ha sigut en Facebook amb més de quatre mil amics 
i una mitjana per dia de cinquanta «m’agrada», comentaris, etiqueta una foto o comparteix 
continguts. 
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A més, com a suport divulgatiu s’han elaborat quatre vídeos que s’han incorporat al portal 
amb base en el seu material sonor i realitzat pel personal de la Fonoteca: «Els programes de 
Ràdio París 1958-1975» (per a promocionar el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual), 
«Les emissions en espanyol de l’ORTF per a Amèrica Llatina, feliç any 1967», »Federico 
García Lorca, la Barraca» i «Jesús Raduán Pascual, els somnis d’un pioner». 
 
Així mateix s’han fet cinc sessions formatives a grups d’alumnes universitaris i de formació 
professional. 
 
Durant el curs acadèmic, el nombre d’entrades al portal va ser de 43.821 en els tres idiomes 
amb una mitjana de 3.650 visites al mes. 
 

 
 

7.5. Préstec i consulta en sala 
 
Les dades de circulació de documents en préstec són semblants a les de l’any anterior, amb 
un lleuger descens del nombre de préstecs, amb un total de 210.637 documents prestats.  
En les següents gràfiques es mostra la distribució dels préstecs segons la tipologia dels 
usuaris i els punts de servei. 
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La consulta del material bibliogràfic en les sales d’estudi manté xifres semblants al curs 
anterior, s’han comptabilitzat 104.894 consultes de llibres i materials audiovisuals, 9.341 
nombres de revistes, 2.008 mapes i 530 carpetes de fotografia aèria.  
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7.6. Horaris i obertures extraordinàries 
 

L’horari habitual d’obertura de totes les Biblioteques és de Dilluns a Divendres, de 08.30 h. 
a 21.00 h. Durant aquest horari, les biblioteques estan obertes a tots els usuaris, sense cap 
restricció en la política d’accés. 
 
La gràfica següent recull l’ocupació conjunta de totes les sales d’estudi de les diferents 
biblioteques, tant en horari de matí com en horari de vesprada. El mes d’agost no s’obri a 
les vesprades i per això no apareix dada en la gràfica. 
 
 

 
 
 
També s’ofereix un servei de Sala 24 hores que obri les 24 hores els 365 dies l’any, amb les 
úniques excepcions del 24-25 de desembre i el 31 de desembre-1 de gener. Aquest servei 
s’ofereix en una sala independent de l’edifici de la Biblioteca General amb 250 llocs de 
lectura i l’obertura de la primera planta en els moments i períodes de més demanda. L’accés 
a aquest servei està limitat a usuaris de la UA i persones acreditades i s’ofereix en una de les 
sales d’estudi de l’edifici de la Biblioteca General. 
 
En la taula següent es reflecteix l’ocupació de la sala esmentada en els períodes que no hi ha 
obertura extraordinària. Cal tenir en compte que la dada de les 11:00 i les 17:00 hores és 
referida als caps de setmana i festius, i la dada de les 23:00 i de la 1:00 hores és de tots els 
dies de la setmana incloent-hi els festius. 
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Quant a l’obertura extraordinària en períodes d’exàmens, estan obertes amb servei de 
consulta de llibres les tres sales de l’edifici de la Biblioteca General fins a les 3 h; a 
continuació entra en servei la Sala 24 hores. Els períodes d’obertura es fixen en relació amb 
el calendari acadèmic i han sigut els següents: 

• Des del 21 d’octubre fins al 30 de novembre de 2011 
• Des del 9 al 30 de gener de 2012 
• Des del 21 de maig fins al 18 de juny de 2012 
• Des del 25 de juny al 17 de juliol de 2012 
• Des del 27 d’agost fins al 7 de setembre de 2012 

Les gràfiques següents recullen l’ocupació mitjana de les sales durant els períodes 
d’obertura extraordinària per exàmens i l’ocupació mitjana de la Sala 24 hores en la resta de 
períodes. Les dades corresponen a caps de setmana i festius, i de dilluns a divendres fora de 
l’horari habitual 
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7.7. Préstec interbibliotecari 
 

La Unitat de Préstec Interbibliotecari tramita les peticions d’obres que no es troben en els 
fons de la biblioteca a altres biblioteques espanyoles i estrangeres. A més, atén les peticions 
que arriben d’altres biblioteques. Durant aquest curs acadèmic s’han tramitat un total de 
5.761 sol·licituds. Els nostres usuaris han sol·licitat 3.359 documents que no es troben en 
els fons de la UA i ens han arribat 2.402 sol·licituds d’altres biblioteques universitàries, 
xifres que suposen un descens respecte del curs acadèmic 2010-2011. 
 
El quadre següent mostra la distribució de les peticions per tipus de material i per 
procedència/destinació de les peticions. 
 

 
Títols sol·licitats Títols servits 

Articles Llibres Articles Llibres 
Biblioteques 
espanyoles 2.132 822 1.773 523 

Biblioteques 
estrangeres 233 172 65 41 

Total 2.365 994 1.838 564 
 
 
Els documents servits a altres biblioteques procedeixen de les diferents biblioteques o 
punts de serveis que componen la Biblioteca Universitària. La gràfica següent recull el 
nombre d’obres que s’han tramitat per cada un dels punts de servei. 
 
 

 
 

Una dada important del servei de préstec interbibliotecari és els temps en què se serveixen 
els documents, tant als nostres usuaris com a les biblioteques que ens han sol·licitat la 
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documentació. La documentació servida a les biblioteques sol·licitants s’envia en menys de 
6 dies, amb una mitjana de 3,29 dies. Quant a la documentació que servim a centres 
externs, el 79,37% l’hem obtinguda en un termini de 6 a 10 dies. La mitjana dels documents 
obtinguts per correu electrònic és de 3,96 dies i el de documents obtinguts mitjançant 
correu postal de 12,23 dies. 
 

7.8. Formació d’usuaris 
 
Dins de l’oferta formativa habitual de la Biblioteca, durant aquest curs acadèmic s’han 
impartit 1.172 sessions amb un total de 5.241 participants. En les gràfiques següents 
s’analitzen les activitats de formació en relació amb la tipologia dels usuaris i la distribució 
de les sessions per tipus d’activitat. 
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Des del curs acadèmic 2010-2011, la Biblioteca ha impulsat i ha posat en marxa un curs 
sobre Competències Informàtiques i Informacionals (CI2), en col·laboració amb la 
Unitat d’Innovació Educativa. Després de l’experiència pilot feta en el curs acadèmic 
esmentat, aquest curs s’ha anat implementant en diversos graus, amb el títol CI2 
Competències Informàtiques i informacionals. 
 

                   
 
Es tracta d’un curs semipresencial que consta d’una primera sessió de visita a la Biblioteca i 
un curs en línia de 20 hores. Durant aquest curs acadèmic s’ha impartit en 13 títols de graus 
i l’ha cursat 2.527 alumnes. 
 
La taxa d’èxit (percentatge d’alumnes que superen el curs respecte dels alumnes que l’han 
cursat) ha arribat al 96,70%, mentre que la taxa de rendiment  (percentatge d’alumnes que 
superen el curs respecte dels alumnes matriculats) ha sigut de 82,35% 
 
En la gràfica següent es recullen els graus en què s’ha impartit el curs de Competències 
Informàtiques i Informacionals CI2, el nombre total d’alumnes i el nombre d’alumnes que 
l'han superat. 
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Amb l’objectiu de potenciar l’autoformació dels usuaris s’han elaborat 48 tutorials sobre 
recursos i serveis oferits per la Biblioteca. Agrupats sota l’epígraf «Com se cerca», s’ofereix 
l’accés a tutorials sobre la cerca en el catàleg, el factor d’impacte, documentació jurídica, 
etc. En l’epígraf «Com s’usa» hi ha tutorials sobre l’autoarxiu en el RUA, la reserva de sales 
de treball en grup, etc. 
 
 
 

7.9. Informació bibliogràfica i 
referència 

 
Durant el curs acadèmic 2011-2012 s’han atès un total de 51.346 peticions d’informació 
relatives a recursos i serveis de la Biblioteca i busques d’informació. En general es manté la 
mateixa tendència de cursos anteriors quant a l’ús d’aquest servei per part dels usuaris, 
quant a la seua tipologia al tipus de petició i al mitjà utilitzat. 
 
En les gràfiques següents es mostra la distribució de les peticions d’informació atenent els 
criteris esmentats abans. 
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7.10. Difusió i comunicació 

 
Entre les activitats per a donar a conèixer els serveis de la Biblioteca Universitària cal 
destacar la participació en la Fira de Benvinguda de la Universitat que es fa en els porxos de 
la Biblioteca General. La BUA hi participa amb un estand en què s’informa els usuaris i, 
especialment, els alumnes de nou ingrés sobre els serveis que pot trobar en la Biblioteca 
Universitària. Aquesta fira es va desenvolupar entre el 19 i el 22 de setembre. 
 

 
 
 
 
Amb l’objectiu de difondre els fons de la Biblioteca Universitària s’han organitzat diverses 
exposicions d’iniciativa pròpia o bé en col·laboració amb diversos departaments o centres: 
 

• Exposició temàtica «Treball social amb les dones» amb motiu del Dia Internacional 
de la Dona, organitzada per la Biblioteca d’Econòmiques entre el 8 i el 22 de març. 

• Mostra Bibliogràfica amb el tema DONA I CONFLICTE ARABOISRAELIÀ    
organitzada per la Biblioteca de Geografia amb motiu del Dia Internacional de la 
dona del dia 8 al 22 de març. 

• Exposició bibliogràfica «Festes nacionals: escapa’t», organitzada per PuntBiu entre 
el 16 de març i el 3 d’abril. 

• II Mostra de Llibres Temàtics sobre Violència de Gènere, del 25 de novembre al 15 
de desembre, organitzada per la Biblioteca d’Econòmiques. 

• Exposició fotogràfica: «Els camins de la guerra», organitzada per la Biblioteca  de 
Filosofia i Lletres, en col·laboració amb l’Àrea de Filologia Eslava del Departament 
de Filologies Integrades de la Facultat de Filosofia i Lletres i el Centre Rus Cultural 
i Científic ,des del 7 de maig al 8 de juny. 
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• Mostra bibliogràfica sobre la Constitució de Cadis de 1812 per a commemorar els 
200 anys de la seua promulgació, organitzada per la Biblioteca de Filosofia i Lletres 
entre el 14 de maig i el 15 de juny. 

• Exposició bibliogràfica amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBfòbia. 
Amb motiu del Dia Internacional contra l’Homofòbia i Transfòbia la Biblioteca 
d’Econòmiques en col·laboració amb Acció Provincial LGTBI Alacant han 
organitzat una exposició amb fons bibliogràfics de la BUA sobre aquest tema. 
L’exposició va estar oberta del 15 al 30 de maig en la Biblioteca General. 

• Exposició bibliogràfica: «Fins a on vulgues arribar», organitzada per PuntBiu des 
del 14 de juny al 15 de setembre de 2012 

 

                      

. 

El portal web constitueix un dels principals mitjans de comunicació, amb un total de 
1.038.189 visites. La pàgina més visitada és la corresponent als serveis que ofereix la 
biblioteca, seguida per la que dóna accés als recursos d’informació i la de les biblioteques de 
centre i unitats. Entre les pàgines dels serveis, la més visitada ha sigut la Fragua i la d’Accés 
al Document. 
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La gràfica següent mostra l’evolució de les visites durant aquest curs acadèmic. 

 
 

 
 
 

 
L’ús de les xarxes socials en la Biblioteca va creixent també. Actualment es mantenen 
comptes obertes en Facebook per a la Biblioteca Universitària i per al projecte Devuélveme 
la voz 
 
Durant aquest curs, la Biblioteca continua mantenint la seua presència en les xarxes socials, 
a través del blog «El libro distraído» i la pàgina de Facebook. 
 

• En el blog s’han publicat un total de 807 post o notícies, relacionats amb els serveis 
de la biblioteca, la lectura, temes d’interès cultural i actes i notícies de la Universitat. 
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• La pàgina de Facebook de la BUA té un total de 2.530 seguidors i una mitjana 
mensual de 176 persones que hi participen. La del portal Devuélveme la voz té 
2.193 seguidors i una mitjana mensual de 1.313 participacions. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

8. Cooperació 
  

 
Els projectes de cooperació cobreixen diverses àrees de l’activitat de la Biblioteca 
Universitària. 
 

• Contractació de recursos electrònics. En aquest aspecte està sent essencial la 
cooperació amb el grup de biblioteques universitàries valencianes, murcianes i 
canàries constituïdes com a «club de compres» a l’efecte de poder negociar millors 
condicions econòmiques i d’accés als recursos contractats. Amb la mateixa finalitat, 
la Biblioteca té firmat un conveni amb el CBUC. 
 

• Formació d’usuaris. Des del curs acadèmic anterior, la Biblioteca Universitària té 
firmat un conveni amb les biblioteques universitàries de, Santiago, Saragossa i La 
Laguna l’objecte del qual és crear un grup de millora en formació en CI2 
competències informàtiques i informacionals entre les biblioteques firmants per a 
l’estudi i implantació d’un model de curs en competències per a estudiants. 
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• Grup de Treball de la Línia 2 del Pla Estratègic de REBIUN, centrat a 
desenvolupar projectes relatius a docència i recerca. 
 

• Grup d’Usuaris de Symphony, que té com aobjectiu analitzar i introduir les millores 
necessàries en el sistema integrat de gestió bibliotecària. A aquest grup pertanyen 
totes les biblioteques que utilitzen aquesta aplicació.  
 

• Col·laboració amb la Subdirecció General de Coordinació Bibliotecària en el marc 
del Programa de Formació de Professionals Iberoamericans del Ministeri, 
mitjançant l’estada en la biblioteca de professionals de països iberoamericans. 

 
D’altra banda, la Biblioteca de la Universitat d’Alacant manté convenis de col·laboració 
amb institucions i entitats alacantines, com també amb universitats estrangeres, a l’empara 
de convenis marc firmats per la Universitat d’Alacant. 
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