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1.  Introducció 
 
 
Aquesta Memòria arreplega el conjunt de les activitats que ha realitzat el Servei de 
Biblioteques de la Universitat d’Alacant, BUA al llarg del curs acadèmic 2012-2013, tant en 
els seus serveis centrals com en les biblioteques i punts de servei que el componen. En ella 
es presenta un resum dels projectes i activitats realitzats per la Biblioteca de la Universitat 
durant l’esmentat curs acadèmic i les dades estadístiques corresponents a aquest període. 
 
Quant a la gestió s’ha iniciat una reflexió compartida en el propi Servei sobre l’estructura 
interna amb l’objectiu de dotar-lo d’una organització que permeta orientar els serveis cap a 
un major suport a la docència, la investigació i els nous desenvolupaments tecnològics. 
D’altra banda, s’ha continuat treballant mitjançant l’establiment d’objectius anuals, que 
permeten una major transparència en els resultats. 
 
La col·lecció de monografies ha patit una reducció en el seu pressupost del 20,4%, mentres 
que el manteniment de la col·lecció de publicacions periòdiques  ha vist reduït el seu 
pressupost en un 9’5%, tot això a pesar de l’esforç de la Universitat per a mantenir el 
pressupost assignat a la BUA. 
 
Com a contrapartida s’ha produït un increment en l’ús dels recursos electrònics. El nombre 
de descàrregues d’articles a text complet dels recursos contractats s’ha incrementat en un 
9%, mentres que la descàrrega de llibres o articles de llibres ha experimentat un increment 
del 55%. 
 
Les dades més destacats els presenta el Repositori Institucional (RUA), tant pel que fa al 
seu posicionament en el Rànquing Web de Repositoris del Món, on la seua posición 
ascenceix tant a nivell nacional com internacional, com en el nombre de visites i 
descàrregues, aconseguit les 7.746.415 descàrregues de documents. 
 
Un altre fet destacat, durant aquest curs acadèmic, és la firma del conveni amb l’Arxiu del 
Partit Comunista d’Espanya per a la incorporació del fons documental corresponent a les 
transcripcions en paper de les emissions de Radio España independent (La pirenaica), 
emesos des de 1951 a 1977, com un nou portal de “Devuélveme la voz”. 
 
A finals d’aquest curs acadèmic s’ha incorporat a la BUA el Centre de Documentació 
Europea, traslladant-se els seus fons i serveis a la Biblioteca de Dret. S’ha començat a 
incorporar els fons al catàleg bibliogràfic i a treballar en una nova pàgina web. Igualment 
s’ha realitzat el trasllat de la Biblioteca d’Educació al nou edifici de la Facultat. 
 
 

2.  Planificació i gestió 
 

 
L’any 2012 va finalitzar el Pla Estratègic elaborat en 2007. Aquesta experiència ha assentat 
les bases de la planificació per objectius. Per a l’any 2013, atés que ja no disposem del marc 
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del Pla Estratègic, el plantejament ha sigut marcar unes directrius que permeten 
l’establiment d’objectius anuals per part de cada unitat. Aquestes directrius són: 

• Seguir o finalitzar les accions que no van poder ser complides l’any 2012 
• Establiment d’unes línies generals de treball 

 
Seguint l’estructura d’eixos estratègics s’han marcat els següents objectius generals per a 
l’any 2013. 
. 
EIX ESTRATÈGIC: DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ 
Crear la nova pàgina de serveis de suport a l’investigador 

Adquirir la bibliografia recomanada necessària en els títols de grau 

Elaboració de guies temàtiques 
Potenciar la política d’accés obert a través de RUA 
 
 
EIX ESTRATÈGIC: TECNOLOGIA 
Dissenyar serveis accessibles des dels nous dispositius tecnològics mòbils 
Analitzar les plataformes de gestió de préstes de llibres electrònics 
Avaluació de ferramentes per a millorar la Intranet 
Analitzar i implementar les millores necessàries en les distintes aplicacions 

 
 
EIX ESTRATÈGIC: COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 
Elaboració del Pla de Difusió del Servei 
Actualització dels tutorials existents i elaboració de nous 
Augmentar la presència de la Biblioteca en les xarxes socials 
Pàgina web 
 
 
EIX ESTRATÈGIC: RECURSOS I SERVEIS 
Potenciar la col·lecció de llibres electrònics  
Continuar amb l’actualització dels fons de publicacions periòdiques en el catàleg bibliogràfic 
Incrementar el nombre de graus en que s’imparteix CI2 
Gestió de la col·lecció 
Ofrerir un servei de difusió selectiva d’información per àrees temàtiques 
Incrementar els fons i millorar els serveis del portal d’arxius sonors 
Integració del Centre de Documentació Europea 
Planificar el trasllat i obertura de la Biblioteca d’Educació en el nou edifici de la Facultad 
 
 
EIX ESTRATÈGIC: DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ 
Analitzar l’estructura actual del Servei  i plantejar els canvis necessaris 
Revisar els procediments elaborats 
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3. Instal·lacions i equipament 
 

 
Les instal·lacions i equipaments de les distintes biblioteques no han experimentat 
variacions respecte al curs acadèmic anterior. La superfície ocupada per les biblioteques 
ascendeix a de 19.934 m2, dels que 13.966 corresponen a espais destinats als usuaris i 5.968 
a zones de treball intern i depòsit de llibres. 
 
De la mateixa manera es mantenen els llocs de lectura oferits als usuaris, mentres que els 
llocs informàtics han experimentat un lleuger descens pel que fa a llocs amb equips 
informàtics fixos, que es mantenen com a llocs per a ús de portàtils. 
            
   
   
 Llocs de 

lectura 
Llocs 

informàtics 
Llocs 

multimèdia 
Salas de treball 

Filosofia i Lletres 1.943 189 1 17 

Politècnica i Ciències 
de la Salut 

306 17 0 2 

Econòmiques 300 13 0 1 

Dret 320 21 0 0 

Ciències 148 7 0 0 

Educació 100 6 0 1 

Geografia 71 4 0 0 

Mediateca 6 9 9 2 

Sala 24 hores 250 0 0 0 
TOTAL 3.444 266 10 23 
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En relació a les prestatgeries per a albergar els fons bibliogràfics s’ha mantingut el total de 
metres lineals disponibles en les sales d’accés obert i s’ha produït un lleuger increment en 
els metres lineals disponibles per a albergar fons de depòsit. El total de metres lineals 
disponibles de prestatgeries és de 31788, dels que 19.413 es troben en accés obert. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Metres lineals de 
prestatgeries Lliure accés Depòsit 

Filosofia i Lletres 8.769 282 
Politècnica i Cièncias 
de la Salut 1.840 432 

Econòmiques 2.977 364 
Dret 2.600 513 
Ciències 803 39 
Educació 1.230 316 
Geografia 922 130 
Mediateca 276 252 
Depòsit  10.043 
TOTAL 19.417 12.371 
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Durant aquest curs s’han mantingut operatius els actuals equips informàtics, perquè la falta 
d’actualització del maquinari no repercutira en l’usuari. D’altra banda s’han continuat 
desenrotllant les aplicacions informàtiques que utilitzem, amb la inclusió de noves 
funcionalitats. Cal destacar: 

• Adaptacions en el programa de bibliografia recomanada perquè admeta 
publicacions electròniques i articles de revistes. 

• Incorporació plena al projecte DIALNET. 
• S’han integrat els continguts del projecte “Devuélveme la voz” en el Repositori 

Institucional (RUA), s’ha aconseguit una major visibilitat d’aquests, i s’ha facilitat la 
seua integració en la Biblioteca Digital Europea (EUROPEANA) 

 
 
Quant a l’equipament informàtic s’ha reduït el nombre d’ordinadors d’ús públic i el nombre 
d’impressores d’ús intern. Els llocs de què s’ha eliminat l’ordinador s’han reconvertit en 
llocs amb connexions elèctriques, dels que hi ha una gran demanda dels usuaris. 
 
 

            
  
  
 

4. Pressupost 
 

 
 
El pressupost assignat al SIBID per a la compra de material bibliogràfic per a l’any 2013 
ascendeix a 2.210.280 €, quantitat que suposa un manteniment del pressupost de l’any 
2012. Per a cobrir la col·lecció de publicacions periòdiques i bases de dades i assignar una 
quantitat per a la compra de monografies, ha sigut necessari afegir part dels romanents de 
l’any 2012. D’aquesta manera, el pressupost assignat per a la compra de material 
bibliogràfic ha ascendit a 2.257.486 €. 
 
La partida pressupostària assignada per a gastos de funcionament ha sigut de 189.720 €, 
mantenintse també el pressupost de l’any 2012. 
 

Equipament informàtic 

 Ordinadors Impresores Escàners 
Ús intern 154 75 12 

Ús públic 355 0 17 

Total 509 75 29 
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En la següent gràfica s’arreplega la distribució del pressupost disponible entre les dos 
partides de despesa. 
 
 

 
 
 
El repartiment del pressupost de material bibliogràfic entre les distintes partides 
(publicacions periòdiques, bases de dades i monografies) queda reflectit en el quadro 
següent.  
 

Pressupost material bibliogràfic 

Publicacions periòdiques 1.430.137 
Bases de dades 469.661 
Monografies 357.688 
TOTAL 2.257.486 

 
 
Aquest repartiment s’ha realitzat seguint els criteris següents: 
 

• Cancel·lació de títols individuals de revistes de menor ús 
• Cancel·lació de bases de dades de poc ús. 
• Cancel·lació de títols de publicacions periòdiques en paper de què es disposa de 

versió electròniques 
• Reducció del 50% respecte a l’any 2012 del pressupost assignat a monografies de 

Docència i Investigació 
• Reducció del 50% respecte a l’any 2012 del pressupost de monografies assignats a 

biblioteques 
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5. Personal 
 

 
Durant el curs 2012-2011, la plantilla de la Biblioteca ha patit les reduccions relatives a 
jubilacions de personal i a l’eliminació d’un lloc de treball d’auxiliar de servei. Hi està 
formada per 143 persones, a qui s’han de sumar 2 tècnics contractats amb càrrec al 
pressupost d’investigació.  
 

 
 
 
Les accions formatives realitzades pel personal de la Biblioteca Universitària s’han realitzat, 
d’una banda, dins del Pla de Formació de la Universitat, incloent-hi cursos de formació 
específica i cursos de formació general (idiomes, gestió, etc.). Per una altra el personal ha 
assistit a cursos presencials i online organitzats per altres universitats i associacions 
professionals. 
 
En les accions formatives específiques  del Pla de Formació de la UA han participat 229 
assistents i els continguts desenvolupats han sigut: 
 

• Taller sobre el suport a l’activitat d’Investigació i Docència per part dels 
professionals de la informació. El cas pràctic de la UPC. 

• Noves ferramentes de busca en la biblioteca 
• L’ensenyança a través d’Internet. Disseny instructiu de materials didàctics en un 

entorn tecnològic (curs online) 
• El llibre electrònic i les seues aplicacions bibliotecàries. 
• Enquadernació. Reparació de llibres. 
• Community Mànager 
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Quant als cursos organitzats per altres institucions, el personal de la Biblioteca de la UA ha 
participat en: 
 

• IV Jornades de bones pràctiques en l’àmbit de les biblioteques: Serveis de suport a 
la investigació en les Biblioteques Universitàries. 30 d’octubre de 2012, organitzada 
pel Consorcio Madroño. 

• XIV Jornades de gestió de la informació. De la idea al resultat: innovar i emprendre 
en gestió de la informació. 15 i 16 de novembre de 2012, organitzades per SEDIC. 

• Actualització en catalogació: ISBD consolidada, FRBR, FRAD, RDA i dades 
enllaçats. 12 de març de 2013, organitzat per SEDIC. 

• L’edició digital de revistes científiques amb OJS Open Journal Systems. Curs online 
impartit en la Universidad de Murcia. 

• IV Seminari EC3: Almetrics i unitats de bibliometria. Març de 2013 organitzat pel 
grup d’investigació EC3, en col·laboració amb la Facultat de Comunicació i 
Documentació i la Universidad de Granada. 

• XI Jornades CRAI. Reflexions sobre la superconvergència de serveis en l’entorn de 
l’educació superior del Reino Unido. Maig 2013, organitzades per Universitat Carles 
III i les comissions sectorials REBIUN i TIC de CRUE. 

• XIII Jornades espanyoles de documentació FESABID’13. Maig de 2013 
organitzades per FESABID 

• Emprendre en Informació i Documentació: Màrqueting de continguts. Curs online 
realitzat al juny de 2013 i organitzat per l’Institut “Agustín Miralles" de 
Documentació i Gestió de la Informació de la Universidad Carlos III. 

• Curs online de social mitja i community management, realitzat en juliol de 2013 i 
organitzat per l’Institut “Agustín Miralles" de Documentació i Gestió de la 
Informació de la Universidad Carlos III. 
 

  
 
 

6. Col·leccions bibliogràfiques 
 

 

6.1. Adquisició de fons bibliogràfics 
 
El pressupost assignat a la Biblioteca Universitària per a l’adquisició de fons bibliogràfics ha 
ascendit a 2.257.486 €, als que s’ha d’afegir 206.065,28 € corresponents al pressupost dels 
distints departaments. 
 
S’han adquirit monografies per un import de 552.906 €, el que suposa una reducció del 
20’4% respecte al curs acadèmic anterior. Aquesta disminució ha vingut provocada 
fonamentalment per la reducció del pressupost assignat a la compra d’aquest tipus de 
material. Per això, durant aquest curs acadèmic, s’ha incrementat substancialment el 
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percentatge de compres de monografies efectuades amb càrrec als pressupostos propis dels 
distints departaments. 
 

 

 
 
 
De forma centralitzada, a través de la Unitat d’Adquisicions, s’han adquirit un total de 
8.293 obres, amb una despesa total de 321.800,82 € i amb un preu mitjà per obra de 38,80€. 
En la taula següent es detalla la distribució per biblioteques, així com la quantitat de 
pressupost dels Departaments que ha sigut gestionada de forma centralitzada. 
 
 

Compra de monografies per biblioteques (gestió centralitzada) 

Biblioteques Pressupost 
SIBID 

Pressupost 
Dpts. 

Nombre 
d’obres Preu mitjà € 

Filosofia i Lletres 63.615,3 16.927,98 2.559 31,47 

Politècnica 
i Ciències 
de la Salut 

Politècnica 45.382,8 0 959 47,32 

Ciències 
de la Salut 7.687,5 0 150 51,25 

Econòmiques 44.465,7 1.403,64 1.467 31,26 

Dret 38.650,4 2.129,4 970 42,04 

Ciències 73.119,8 619,37 1.161 63,51 

Educació 16.311,9 50,29 690 23,71 

Geografia 11.060,1 376,64 337 33,94 
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Respecte a la col·lecció de publicacions periòdiques, durant aquest curs acadèmic s’ha 
mantingut la subscripció de 9.869 títols individuals de revistes, de les que 916 s’han rebut 
en format paper i 8.953 són subscripcions en format electrònic. A elles cal afegir-li la 
subscripció i accés a 27.631 títols de revistes contingudes en els distints portals d’editors o 
proveïdors. 
 
El pressupost assignat per al manteniment de la col·lecció de publicacions periòdiques ha 
sigut de 1.430.137 €, el que suposa una reducció del 9’59 respecte al curs anterior. Aquesta 
reducció de pressupost ha sigut a causa de dues raons fonamentals, d’una banda la 
cancel·lació de subscripcions en paper i, d’una altra, a les negociacions en les llicències 
d’alguns portals, com Elsevier i Springer.  
 
 

 
 

 
 
La col·lecció bibliogràfica està formada a més per la resta de recursos electrònics gestionats 
per la Biblioteca Universitària. L’any 2013 s’han subscrit 69 bases de dades, 13 portals de 
llibres electrònics amb un total de 48.480 títols i 15 obres de referència. 
 
El pressupost assignat ha sigut de 469.661 €, el que ha significat una reducció de pressupost 
del 14’9% respecte al curs anterior; reducció que s’ha gestionat mitjançant les negociacions 
amb els proveïdors per a aconseguir millors preus i la cancel·lació de dues bases de dades 
de menor ús. 
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6.2. Depòsit 
 
Els fons ubicats en el Depòsit de la Biblioteca General es nodreixen, principalment, dels 
trasllats de materials procedents de les distintes biblioteques que, després d’un procediment 
d’expurgació, envien els materials menys utilitzats, amb l’objectiu d’oferir una col·lecció 
adequada de lliure accés i, d’altra banda, alliberar espai per a les noves adquisicions. Una 
altra font important de creixement dels fons del Depòsit és l’ingrés de donacions. 
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La col·lecció de Depòsit està formada per 153.556 exemplars. En aquest curs s’han trasllat 
5.415 monografies i 11.885 volums de revistes. Al contrari s’han remès a les Biblioteques 
235 títols després de l’anàlisi de les estadístiques de préstec.  
 
 
 

Trasllat de fons per biblioteca 

 Monografies Publicacions Periòdiques Llibres enviats 
a Biblioteques Nombre de 

títols 
Nombre de 

volums 
Filosofia i Lletres 1080 69 1384 158 

Politècnica i Ciències 
de la Salut 

981 143 3666 28 

Econòmiques 2038 126 4045 18 

Dret 920 39 1595 14 

Ciències 63 4 4 2 

Educació 317 29 1021 11 

Geografia 16 16 170 4 

 
 
 
 
 
 
 

6.3. Catàleg bibliogràfic 
 

Durant aquest curs acadèmic s’han incorporat al 19.305 còpies, procedents de noves 
adquisicions, donacions i intercanvis i reconversió de fons de les biblioteques. El nombre 
de còpies existents en catàleg és de 805.964 que corresponen a 492.742 títols únics. 
. 
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Creixement de registres del catàleg bibliogràfic 

Nombre total de registres 
805.964 

Nombre total de títols 492.742 

Creixement en 
nombre de còpies 
 

Monografies 

Compra 9.058 

Donació 6.301 

Intercanvi 110 

Materials especials 1.382 

Reconversió 2.152 

Publicacions 
periòdiques  

Compra 29 

Donació 269 

Intercanvi 4 

 
 
 
 
En la següent gràfica es mostra el creixement en els tres últims anys del catàleg bibliogràfic. 
La primera sèrie correspon als títols ingressats i la segona al creixement total. Es pot 
observar el descens en els títols ingressats, que ve provocat pel descens de pressupost que 
ha patit, en els últims anys, la partida econòmica destinada a la compra de monografies. 
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En la següent gràfica es mostra la distribució de la col·lecció bibliogràfica continguda en el 
catàleg entre els distints punts de servei, amb la indicació del nombre de còpies existents. 
. 
 

 

 
 
 
 
 

7. Serveis 
 

 
7.1. Recursos electrònics 

 
L’accés als recursos d’informació electrònica és un dels serveis que requereix més 
inversions, per la qual cosa és un objectiu de la Biblioteca Universitària facilitar l’accés i 
analitzar el seu ús.  
 
Quant a les revistes electròniques el nombre de títols posats a disposició de la comunitat 
universitària ascendeix a 36.584, als que s’ha d’afegir més de 70.000 disponibles en accés 
obert. El nombre de descàrregues d’articles a text complet, referides als recursos 
contractats, ascendeix a 259.130, xifra que un increment d’un 9% respecte a l’any anterior. 
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En la gràfica següent es reflecteixen les descàrregues de text complet dels 10  El gràfic que 
figura a continuació, mostra els 10 recursos amb nombre més gran de descàrregues a 
text complet 
 
 

 

 
 

L’accés a la col·lecció de bases de dades s’ofereix a través d’un buscador específic que 
proporciona una descripció del contingut de  cada una de les bases de dades (contingut, 
matèries que cobreix i cobertura temporal). Proporciona accés a 69 bases de dades 
subscrites i 67 d’accés gratuït. 
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Las estadísticas de uso de las bases de datos contratadas recogen que se han iniciado 
127.048 sesiones, se han realizado 467.064 y se han obtenido 57-126 artículos a texto 
completo. En la gráfica siguiente se recoge las bases de datos más utilizadas. 
 
 

 
 
 
 
 
Pel que fa a la col·lecció de llibres electrònics es proporciona l’accés a 13 portals que 
contenen 48.480 títols, que suposa un increment del  34% de la col·lecció de llibres 
electrònics. Les estadístiques d’ús disponible reflecteixen que s’han obtingut 41.784 llibres o 
capítols de llibres, la qual cosa suposa un increment del 55% respecte a les dades del curs 
acadèmic anterior 
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Finalment la col·lecció d’obres de referència electrònica està composta per 15 títols 
contractats i 692 accessibles gratuïtament a través de la web. Les dades d’ús reflecteixen 
que s’han iniciat 3.8767 sessions, s’han realitzat 2.201 busques i s’han obtingut 8.151 
documents a text complet. 
 
 
 

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

 

El Reposador Institucional de la Universitat d’Alacant (RUA) continua experimentant un 
creixement considerable tant en els seus fons com en la seua presència a nivell nacional i 
internacional.  

En l’edició de gener de 2013 del Rànquing Web de Reposadors del Món RUA ha entrat en 
el top 50 a nivell mundial, ocupant el lloc 46 dels 1654 reposadors arreplegats, 12 posats 
per damunt de l’edició de juliol de 2012. Respecte als reposadors institucionals, RUA ocupa 
el lloc 37 dels 1567 reposadors arreplegats, 16 posats per davant de l’edició anterior. 

Quant als reposadors europeus, RUA ocupa el lloc 20, està 1 lloc per davant de l’anterior 
edición. Entre els reposadors espanyols ocupa el cinquè lloc, per darrere de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, CSIC i Complutense de 
Madrid. 

Es continua treballant a millorar la presència de RUA en els principals recol·lectors. Des de 
maig és possible localitzar les tesis doctorals de la Universitat d’Alacant en Open Access 
Theses and Dissertations (OATD), que és un índex de tesi en accés obert disponibles en 
Internet. 

OATD funciona mitjançant la recol·lecció de metadatos de registres usant el protocol 
OAI-PMH (Open Arxives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), protocol que està 
incorporat en les plataformes de gestió de reposadors institucionals més utilitzades 
(DSpace, ePrints, i Digital Commons). 
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Durant aquest curs s’han incorporat 3.024 nous documents, aconseguit un total 24.978 
documents en els distints reposadors. 

 

 

 

 

 

Quant a les consultes RUA continua experimentant un creixement exponencial tant en el 
nombre de visites com en el de descàrregues, sent 989.938 les visites rebudes i 7.746.415 els 
documents descarregats.  En la següent gràfica s’arreplega l’evolució de les consultes en els 
5 anys d’existència del reposador. 
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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 la 
seua modificació, distribució, còpia o comunicació lliure.  
 
 

 
 
 
 
Durant aquest curs s’han produït importants canvis de caràcter intern i tecnològic: 
 

• Abandó del gestor de continguts EduCommons per VUALA. El pas al nou gestor 
de continguts no  va permetre transvasar de manera automàtica les publicacions, 
per la qual cosa se revan publicar els 200 cursos de l’anterior gestor al nou. 

• Canvi de site d’OCW-UA. A final de curs (juny) es van acabar les proves i es va 
llançar el nou site d’OCW-UA. Aquest nou site contempla totes la funcionalitats de 
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l’anterior, més les que li procuren el gestor de continguts de la pròpia universitat, 
com l’automatització de la participació en les xarxes socials, la publicació 
d’elements multimedia promocionals del site, estadístiques de visites en vivo, etc. 

 
 
 

7.3. La FragUa 
 

Entre els serveis de suport a la docència es troba La FragUa, on s’ofereix equipament i 
programari per al desenrotllament de projectes multimèdia. Disposa d’una sala de gravació 
de pues (píndoles formatives consistents en un vídeo on, entre altres possibilitats, un 
professor realitza una explicació oral sobre els continguts d’una presentació) i cabines de 
creació de videotutorials, així com d’equips audiovisuals disponibles per a préstec.  
  
A això s’afig una àmplia oferta de sessions de formació, dirigides al PDI i al PAS de la 
Universitat. En el següent quadro es reflectix la temàtica de les sessions de formació i el 
nombre d’assistents a les mateixes. 
 
 

SESIONS FORMATIVES.  
DADES D’ASSISTENTS 

Nombre 
d’edicions 
realitzades 

PAS PDI Total  Ràtio 
assistents 
per edició 

Aprèn sobre el plagi i com evitar-ho 1 0 1 1 1,00 
Autoarxiu de materials docents en RUA 1 2 3 5 5,00 
Benvinguts a Linux 2 10 2 12 6,00 
BlogsUA 2 8 4 12 6,00 
Cercadors d’imatges i audiovisuals 1 6 2 8 8,00 
Creació de continguts interactius html amb 
Wimba Create 

1 3 1 4 4,00 

Creant presentacions amb Beamer 1 0 5 5 5,00 
Generació de continguts amb eXe 
Learning 

1 0 2 2 2,00 

Generació de video-tutorials en Mac: 
Screenflow 

3 4 5 9 3,00 

Introducció als drets d’autor 1 1 2 3 3,00 
Introducció a R (llenguatge i entorn per 
anàlisi i gràfics estadístics) 

1 1 5 6 6,00 

Llicències de cessió de dret d’autor: 
Creative Commons 

2 2 4 6 3,00 

Moodle UA - Activitats condicionals i 
progrés de l’estudiant 

1 0 8 8 8,00 

Moodle UA - Qualificacions 1 0 6 6 6,00 
Moodle UA - Conceptes bàsics 1 0 4 4 4,00 
Moodle UA - Qüestionaris 1 2 6 8 8,00 
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Tractament d’imatges. GIMP 3 21 1 22 7,33 
Ús de l’equipament audiovisual 2 13 2 15 7,50 
Vértice: ferramenta del Campus Virtual 
per a la gestió de material multimèdia 

1 3 0 3 3,00 

Total 27 76 63 139 
 

5,15 
 

 
 

S’ofereix també assessorament en matèria de propietat intel·lectual, busques 
bibliogràfiques, bancs d’imatges, llicències d’utilització dels recursos trobats, etc. S’han atès 
780 consultes, que suposa un increment molt important respecte al curs acadèmic anterior 
en el que es van atendre 323 consultes. 
 
 

 
 
 
 
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, així com retransmissions per Internet, així com per 
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 realitzat 114 reserves de la sala multimèdia i 134 de les sales 
iMac. 
                      

RESERVA SALA 
MULTIMèDIA 

N. % 

PAS 19 16,67% 
PDI 95 83,33% 
TOTAL 114  
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RESERVA SALES IMAC Nº % 

PAS 40 29,85% 
PDI 52 38,81% 
Alumnes avalats 42 31,34% 
TOTAL 134  

 
 
 
 

7.4. Fonoteca Digital 
 
 
La Fonoteca Digital permet la consulta i l’audició en línia d’una àmplia selecció de fons 
musicals gravats originàriament en discos de vinil, així com a una col·lecció de documents 
sonors de valor històric i documental. 
  
Pel que fa als fons musicals procedents dels discos de vinil, durant aquest curs acadèmic hi 
ha hagut 3.136 audicions en línia, la qual cosa ha suposat un lleu increment respecte a l’any 
anterior,  d’un total de 5.863 registres sonors procedents de la digitalització de discos de 
vinil. 
 
La nostra secció de documents sonors digitalitzats, arreplegats en el portal Devuélveme la 
voz, que va arrancar amb els fonogrames de Ràdio París, s’ha vist incrementada durant 
aquest curs acadèmic amb 117 nous registres  que conformen les dues noves seccions del 
portal d’Internet Devuélveme la voz. El nombre total de gravacions és de 1.966. 
 
En l’actualitat Devuélveme la voz està estructurat per cinc fons radiofònics. Als ja existents 
de Ràdio París (Fons Ramírez/del Camp), les emissions en diferit de l’ORTF i Ràdio Alcoi, 
s’han incorporat dues noves seccions:  

• Ràdio París (Fons André Camp. BDIC). Fons procedents de la Bibliothèque de 
Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) amb seu en Nanterre 
(França) 

• Censura Musical en La Ràdio, apartat basat en els llistats de cançons amb prohibició 
per a ser emeses en emissores de ràdio 

 
A més s’ha procedit a la reestructuració i millora de tres pàgines web del portal: “Recursos 
bibliogràfics de la Universitat d’Alacant sobre la transició i el franquisme”, “els enllaços 
d’interès” i “el dossier de premsa”. S’ha millorat el seu disseny i li les ha dotat de nous 
continguts. 
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La presència en les xarxes socials amb pàgina en facebook i perfils en Twitter, Google plus 
o Youtube, s’ha consolidat amb la presència d’un nou canal de comunicació en Ivoox. 
Aquest és un quiosc de ràdio i podcasts, on compartim una selecció d’algunes de les 
nostres gravacions. 
 
La visibilitat del projecte ha anat en augment. Així, durant aquest curs acadèmic, el nombre 
d’entrades al portal ha sigut de 105.251 enfront de les 43.821 entrades totals del curs 
anterior. Açò suposa un increment molt significatiu i superar la duplicació dels resultats del 
curs 2011/2012. Així mateix s’ha continuat amb les sessions formatives a grups d’alumnes 
universitaris i de formació professional i s’ha mantingut la col·laboració amb emissores de 
ràdio i entitats interessades a fer ús de les nostres gravacions o dedicar part de la seua 
programació  al portal Torna’m la veu, com és el cas de Ràdio Exterior d’Espanya amb el 
programa Amics de l’Ona Curta, Ràdio Nacional d’Espanya amb els seus programes 
Documents i La ràdio dels mil temps, La Cadena COPE  amb el seu programa Campus 
COPE, Ràdio María amb el seu programa Història en vivo o l’emissora local, Ràdio Sant 
Vicent. A més participem en l’exposició de la Universitat de València, Universitaris contra 
la dictadura, amb la cessió del material sonor que ens van sol·licitar. 
 
Per a finalitzar hem d’assenyalar el treball previ, de tipus tècnic i institucional, que s’ha 
realitzat per a poder incorporar al portal Torna’m la veu, de forma gradual,  els continguts 
emesos des de l’any 1950 fins a l’any 1977 per Ràdio Espanya Independent, la mítica 
emissora del Partit Comunista d’Espanya, més coneguda com a Ràdio Pirinenca 
 
 
 
 

 
 

7.5. Prèstec 
 
La circulació del material bibliogràfic en préstec és un dels indicadors fonamentals de l’ús 
s’els serveis que ofereix la biblioteca. Durant aquest curs acadèmic s’han registrat un total 
de 195.994 préstecs domiciliaris 
 
En les següents gràfiques es mostra la distribució dels préstecs segons la tipologia dels 
usuaris i els punts de servei. 
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7.6. Horaris i apertures extraordinàries 
 

En horari habitual les portes de les set Biblioteques de la UA estan obertes per a tots els 
usuaris, de dilluns a divendres de 8:30 h. a 21:00 h. Els caps de setmana romanen tancades. 
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La Biblioteca ofereix, exclusivament als estudiants de la UA i persones acreditades, un 
servei permanent de sala d’estudi. Per a això disposem d’una Sala 24 hores que té 250 llocs 
de lectura. Quan l’ocupació de la mateixa supera el 75% s’obri, també com a sala d’estudi, 
la Sala de la Primera Planta de la Biblioteca General. 
 
La Sala 24 hores està ubicada en l’edifici done-la Biblioteca General, però per a accedir a la 
mateixa, té una porta independent situada en el lateral de la fatxada principal. Aquesta sala 
roman oberta les 24 hores tots els dies de l’any, excepte els dies 24 i 31 de desembre i dos 
dies en el mes d’agost per motiu de fumigació. 
 
En la següent gràfica podem veure l’ocupació mitjana d’aquesta sala. 
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Per als períodes d’exàmens la Biblioteca realitza distintes Obertures Extraordinàries, 
ampliant els horaris de les seues sales, exclusivament per a alumnes de la UA i persones 
acreditades. Durant aquestes obertures les tres sales de l’edifici de la Biblioteca General 
romanen obertes fins a les 3 hores i es disposa del servei de consulta de llibres en sala. 
 
Durant aquest curs acadèmic les dates d’Obertures Extraordinàries han sigut: 

• Des de l’1 al 7 de setembre de 2012 
• Des del 21 d’octubre al 30 de novembre de 2012  
• Des del 7 al 28 de gener de 2013 
• Des del 21 de maig al 13 de juliol de 2013 
• Des del 26 al 31 d’agost de 2013 

 
En la següent gràfica s’arreplega l’ocupació mitjana durant els períodes d’obertura 
extraordinària per exàmens de totes les sales de l’edifici de la Biblioteca General , és a dir, 
sala 1ª planta, sala 2ª planta, sala planta baixa i Sala 24 hores. Concretament s’arrepleguen 
les dades corresponents a caps de setmana i festius, i de dilluns a divendres fora de l’horari 
habitual. 
 

 

 
 
 
 

7.7. Prèstec interbibliotecari 
 

El préstec interbibliotecari (amb biblioteques d’altres institucions) continua sent un dels 
serveis més apreciats pels usuaris de la biblioteca, tramitant-se un total de 5.854 peticions, 
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de les que 3.484 han sigut peticions dels nostres usuaris de documents que no existeixen en 
la Biblioteca Universitària i 2.370 corresponen a sol·licituds d’altres biblioteques 
universitàries.  
 
En el següent quadro s’arreplega la distribució de les peticions per tipus de material i per 
procedència/destí de les peticions. 
 
 

 Títols solicitats Títols servits 
 Articles Llibres Articles Llibres 

Biblioteques espanyoles 2.156 822 1.759 505 

Biblioteques estrangeres 328 178 69 37 
Total 2.484 1.000 1.828 542 

 
 
 
El servei de préstec interbibliotecari es presta de forma centralitzada, encara que els fons 
enviats procedeixen de les distintes biblioteques de Centre o Departamentals que formen la 
Biblioteca Universitària.  
 
 

 
 

 
 

El pressupost gestionat en la tramitació de les peticions ascendeix a 73.775,12 €, dels que 
32.623,88 corresponen a ingressos pels documents servits, i 41.151,24 a despeses pels 
documents rebuts d’altres biblioteques. 
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7.8. Formació d’usuaris 
 
 
Durant aquest curs acadèmic s’ha continuat treballant intensament en el desenrotllament 
del programa de la formació en competències informàtiques i informacionals (CI2) en els 
seus distints nivells. 
En el curs acadèmic 2012-2013 el curs CI2 bàsic s’ha impartit en 17 dels 39 títols de grau 
que es desenrotllen en la Universitat d’Alacant. El curs CI2 bàsic s’integra en assignatures 
de primer curs i s’ofereix als alumnes matriculats en les mateixes, és a dir, als alumnes que 
inicien els seus estudis en la universitat. Únicament dos graus  desenrotllen aquest curs en 
una assignatura de 2ª de grau. 
Un total de 2.956 alumnes de primer/segon curs de grau han sigut matriculats en les 3 
edicions realitzades del curs CI2 Nivell Bàsic d’un total de 7.680 alumnes de nou ingrés que 
va rebre la Universitat. 
 
 
 

 
 
 
En aquest curs acadèmic s’ha iniciat el curs CI2 Nivell Intermedi, que completa l’itinerari 
CI2-UA i que persegueix refermar i ampliar les competències adquirides en el Nivell Bàsic. 
En la seua part informacional  aquest nivell és contextualitzat, és a dir, els continguts 
integrats estan relacionats i adaptats al títol de grau de l’alumnat, a través de cada biblioteca 
de centre. 
 
El curs CI2 intermedi  s’ha impartit en 11 dels 39 títols de grau que es desenrotllen en la 
Universitat d’Alacant. S’han dut a terme quatre edicions amb un total de 1.352 alumnes 
matriculats. 
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Els resultats  quant a aprofitament dels dos nivells impartits s’arreplega en la gràfica 
següent. 
 

 

 
Quant a l’oferta formativa habitual de la Biblioteca es continuen oferint sessions presencials 
programades o a la carta sobre els distints serveis i ferramentes que ofereix la Biblioteca 
amb l’objectiu de difondre’ls entre la comunitat universitària i possibilitar un adequat ús 
d’aquests serveis. 
 
S’han impartit 906 sessions, en les que han participat 5.697 alumnes. En les següents 
gràfiques s’analitzen les activitats de formació en relació a la tipologia dels usuaris i la 
distribució de les sessions per tipus d’activitat. 
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La formació d’usuaris es completa amb cursos programats dirigits als alumnes de grau i 
doctorat, alumnes de la Universitat Permanent i al professorat i s’han organitzat 
directament per la Biblioteca o en col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació i la 
Universitat Permanent. S’han impartit 39 cursos amb 1.237 assistents. 
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7.9. Informació bibliogràfica i referència 
 
Des de les distintes biblioteques i punts de servei s’han atès un total de 61.024 peticions 
d’informació, englobant tant informació puntual o de resposta ràpida sobre serveis i 
recursos de la Universitat i de la Biblioteca com a busques bibliogràfiques senzilles i 
complexes.  
 
En les gràfiques següents s’arreplega la distribució de les peticions d’informació atenent a la 
tipologia d’usuari, tipologia de la consulta i mità pel qual s’ha realitzat. 
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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 Bienvenida de la Universitat que es realitza en els 
porxos de la Biblioteca General i en la que la BUA participa en un estand en què s’informa 
els usuaris i, especialment, als alumnes de nou ingrés dels serveis que pot trobar. Aquesta 
fira es va desenvolupar entre el 19 i el 22 de setembre. 
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Com a activitat de difusió dels fons bibliogràfics s’ha obert un compte en Pinterest on 
setmanalment s’inclouen les portades de les novetats bibliogràfiques organitzades per 
biblioteca. 
 
 

 
 
 
Una altra activitat de difusió és l’organització d’exposicions bibliogràfiques, centrades en 
efemèrides o en activitats organitzades per la Universitat o pels distints centres: 
 

• Exposició fotogràfica: les regions de Rússia: Tuvá. Organitzada per la Biblioteca 
Universitària 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, del 17 de setembre al 19 d’octubre 

• Exposició temàtica Llibres per a una crisi. Organitzada per la Biblioteca 
d’Econòmiques, del 24 de setembre al 19 d’octubre. 

• William Faulkner: 50 Aniversari. Organitzada per la Biblioteca de la Facultat de 
Filosofia i Lletres, del 25 de setembre a l’11 d’octubre 

• Homenatge a Philip Roth. Organitzada per la Biblioteca de Filosofia i Lletres, del 
15 al 31 d’octubre 

• III Mostra de llibres sobre violència de gènere. Des del 25 de novembre fins al 17 
de desembre la Biblioteca d’Econòmiques commemora el Dia Mundial contra la 
violència de gènere. 

• 25N. Dia Mundial contra la Violència de Gènere. La Mediateca, en el marc del “Dia 
Internacional contra la violència de gènere”, se suma a la iniciativa de  la Universitat 
d’Alacant, amb la projecció de dues pel·lícules. 

• LES CIUTATS DE LA CEI. Organitzada per l’Àrea de Filologia Eslava 
(Departament de Filologies Integrades) i la Biblioteca Universitària de Filosofia i 
Lletres, en cooperació amb el Centre Rus Cultural i Científic, del 12 de novembre al 
20 de desembre de 2012. 

• Exposició fotogràfica: l’artesania i el joguet popular russos. Organitzada per la 
Biblioteca de Filosofia i Lletres en col·laboració amb l’Àrea de Filologia Eslava del 
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Departament de Filologies Integrades de la Facultat de Filosofia i Lletres i el Centre 
Rus Cultural i Científic  des de de l’1 de febrer a l’1 de març de 2013  

• 8 de març dia internacional de la dona. Exposició temàtica "Mujer y desempleo”. 
Organitzada per la Biblioteca d’Econòmiques, del 8 al 22 de març 

• Setmana del jazz en la BUA.  Organitzada per la Biblioteca Universitària de 
Filosofia i Lletres i la Mediateca, del 29 d’abril al 3 de maig. 

• Exposició temàtica: Jose Luis Sampedro o quan l’economia es va tornar ètica, 
organitzada per la Biblioteca d’Econòmiques, del 25 d’abril al 10 de maig. 

• Julio Cortázar. Exposició bibliogràfica. La Biblioteca de Filosofia i Lletres se suma a 
les activitats que el Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística de la 
Universitat d’Alacant per a commemorar els 50 anys de la novel·la “Rayuela” 
(1963-2013), del 22 d’abril al 3 de maig. 

• Amb bici a la UA. Exposició de fons bibliogràfics i audiovisuals organitzada en 
col·laboració amb l’Oficina EcoCampus, del 20 de maig al 4 de juny. 

• Exposició "Fins on vullgues arribar: novetats en guies de viatge 2013", organitzada 
pel Punt Bibliotecari d’Informació a l’Usuari (Punt BIU), del 17 de juny al 17 de 
setembre 

 

La pàgina web constitueix el principal mitjà de difusió i comunicació dels serveis de la 
Biblioteca Universitària, amb un total de 991.571 visites, xifra lleugerament inferior a la del 
curs anterior.  
 
Quant als continguts nous en la web de la Biblioteca Universitària cal destacar: 

• La incorporació de nous continguts en la pàgina de Propietat Intel·lectual 
• La creació d’una pàgina d’Acreditació i Sexennis, amb informació relativa a la 

localització dels indicis de qualitat. 
• La publicació en obert amb accés com invitat als cursos bàsic i intermedi de 

Competències Informàtiques i Informacionales (CI2) 
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En la següent gràfica s’arreplega l’evolució de les visites durant el present curs acadèmic. 
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L’ús de les xarxes socials en la Biblioteca també creix. El 18 d’abril de 2013 es va inaugurar 
el compte de Twitter, i va aconseguir 353 seguidors a data 1 de setembre.  
 
Aquesta nova xarxa s’uneix a les ja existents: 

• Facebook de la Biblioteca Universitària, del projecte “Devuelveme la voz” i de 
RUA 

• Blogs de la Biblioteca Universitària, de RUA, d’OpenCourseWareUA, del projecte 
“Devuelveme la voz” i de la Biblioteca de Ciencas 

• Twitter de RUA 
 

Algunes dades més de l’activitat de les xarxes socials són els següents: 

• En el blog “El libro distraido” s’han publicat un total de 223 notícies, relacionats 
amb els serveis de la biblioteca, la lectura, temes d’interès cultural i actes i notícies 
de la Universitat.  

• La pàgina de Facebook de la BUA té un total de 3.170 seguidors i una mitjana 
mensual de 215 persones que participen en ella.  

• La pàgina de Pinterest presenta un total de 33 taulers i el seu nombre de seguidors 
ascendeix a 543  
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8. Cooperació 
  

 
Durant aquest curs l’acord de cooperació més destacat i nou és l’establit amb l’Arxiu 
Històric del Partit Comunista d’Espanya i la Universitat d’Alacant per a desenrotllar el 
projecte "Devuélveme la voz" amb. la incorporació dels continguts emesos en Ràdio 
Espanya independent. 
 
A més es mantenen els acords de col·laboració iniciats en anys anteriors 
 

• Contractació de recursos electrònics. En aquest aspecte està sent essencial la 
cooperació amb el grup de biblioteques universitàries de la Comunitat Valenciana, 
Múrcia i Canàries constituïdes com “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 La Laguna, Santiago de 
Compostela i Zaragoza l’objecte de la 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 desenrotllar 
projectes relatius a docència i investigació. 
 
 

 
 

• Grup d’Usuaris de Symphony l’objectiu del qual és analitzar i introduir les millores 
necessàries en el sistema integrat de gestió bibliotecària. A aquest grup pertanyen 
totes les biblioteques que utilitzen aquesta aplicació.  
 

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