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0. INTRODUCCIÓ 

La Memòria de la Biblioteca Universitària presenta una panoràmica dels principals serveis i 
activitats realitzades, que encara que no és exhaustiva, arreplega els aspectes més 
significatius. 

A més de les dades presentades en aquesta Memòria, els resultats dels serveis prestats als 
usuaris per la Biblioteca Universitària es poden veure en els informes realitzats sobre els 
indicadors de la Carta de Serveis i els indicadors de gestió, tots dos documents publicats en el 
Repositori Institucional. 

 
Alguns aspectes destacats de l'activitat de la Biblioteca Universitària: 

• Increment en la inversió en la compra de monografies realitzades amb càrrec tant al 
pressupost de la BUA, com als pressupostos dels diferents departaments de la 
Universitat. 

• Major nombre d'accessos al portal de Devuélveme la voz, que incrementa el seu ús any 
rere any, passat de 22.467 consultes l'any 2010-2011, a 198.213 en el curs acadèmic 
actual. 

• Descens en el nombre de préstecs dels fons de les biblioteques, tendència 
generalitzada en la majoria de les biblioteques universitàries. 

• Increment del nombre de peticions rebudes de préstec interbibliotecari d'altres 
biblioteques i centres. 

• Creixement en l'ús dels recursos electrònics contractats, passant de 281.300 
descàrregues en el curs 2013-2014 a 333.791 descàrregues d'articles a text complet en 
el curs acadèmic actual. 

• Major cobertura dels cursos sobre competències transversals informàtiques i 
informacionales (CI2), en els quals han participat en els seus diferents nivells un total 
de 10.225 alumnes, front als 7.286 del curs acadèmic anterior. 

• Creixement en les dades d'accés al Repositori Institucional, tant en el nombre de 
visites com en el nombre de descàrregues dels documents allotjats en aquest. 

 

El principal objectiu de la Biblioteca Universitària és prestar serveis de qualitat a la comunitat 
universitària, en particular, i a la societat en general, mitjançant la millora i innovació 
d’aquests, tot açò recolzat en els professionals que componen la seua plantilla de personal. 
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1. PLANIFICACIÓ I GESTIÓ 

Durant el curs 2014-2015 es va engegar la reestructuració de la Biblioteca Universitària que ha 
afectat, fonamentalment, a una nova distribució i funcions de les unitats centrals, agrupant 
tasques i creant dues noves unitats: Gestió de la Qualitat i Comunicació i Suport a la 
Investigació. 

Mancant un Pla Estratègic de la Biblioteca Universitària, la planificació i gestió de les seues 
actuacions vénen marcades per unes línies d'actuació que actuen de directriu en la definició 
dels seus objectius 

Les línies d'actuació establides per a l'any 2015 han sigut: 

Suport a la docència i la investigació 
• Elaborar un document  en el qual es detallen les diferents formes de reproducció i 

enviament de documents (assessorament de Propietat Intel·lectual)  
• Ofrerir valor afegit en les compres: acords amb la UA per a facilitar les compres 

directes, compres a través d’Amazon, etc.  
• Escurçar els periodes d’arribada i preparació de llibres des de la sol·licitud de 

compra.  
• Compra i gestió de plataformes e-llibre 
• Engegar el PCBUA 
• Unificació de la Afiliació institucional i de la signatura del personal investigador 
• Elaborar una carta de serveis d’acord amb el secretariat d’investigació 
• Canvi de versió de RUA i creació d’una comunitat general en RUA Investigació 
• Oferir cursos de formació i informació dels serveis de suport a la investigació 
• Crear una nova pàgina web de suport a la investigació 

 

Suport als usuaris 
• Elaborar un pla de comunicació de la Biblioteca 
• Coordinar l’engegada d’una nova Intranet de la Biblioteca 
• Coordinar l’engegada d’una nova Pàgina web de la Biblioteca 
• Coordinar la modificació dels materials formatius dels cursos CI2 
• Desenvolupar un proyecte pilot de material autoformatiu basat en metodologia 

MOOC 
• Estudi i implementació d’un procediment unificat i periòdic de recollida de dades 

estadístics 
 

Normalització i recursos mitjana en xarxa 
• Definició dels continguts del catàleg 
• Planificació de la revisió dels enllaços a recursos electrònics 
• Implementació de Mendeley 
• Anàlisi de programes de gestió de biblioteca 
• Reactivar Devuélveme la Voz amb la inclusió de la Pirenaica 
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• Unificar la consulta de recursos electrònics 
• Implementació d’una plataforma de préstec de llibres electrònics 

 

Organització i gestió 
• Promoure la aprovació per part de l’equip de Direcció de la UA del mandat de 

publicació en obert 
• Coordinar la revisió dels procediments de gestió, adaptant-los a la nova estructura 

de la Biblioteca Universitària 
• Elaborar l’ informe de l’enquesta de satisfacció d’usuaris 2014 
• Coordinar amb les biblioteques i les unitats implicades els criteris i procediment 

d’indizació de documents 
• Coordinar l’anàlisi i convocatòria dels concursos d’adquisició de materials 

bibliogràfics 
 

 

2. ESPAIS I EQUIPAMENTS 

Durant el curs 2014-2015 les principals actuacions referides als espais de la Biblioteca 
Universitària s'han centrat en l'adaptació d'espais per a nous usos i l'adequació d'espais 
existents, sense experimentar variació quant a la superfície. 

Les principals actuacions han sigut: 

• Adequació de la sala d'investigadors de la Biblioteca de Filosofia i Lletres amb 
l'objectiu d'albergar la donació del professor Russel P. Sebold 

• Tancament i adaptació del mostrador de PuntBiu 
• Adequació d'espais per a la Unitat de Suport a la Investigació 

 
La superfície total de les diferents instal·lacions de la Biblioteca Universitària és de 19.934 m2, 
dels quals 14.175,04 m2 estan ocupats per les diferents biblioteques i punts de servei. 

Quant als llocs de lectura oferits s'ha produït un lleuger increment, ha passat de 3.500 a 3.522. 

En la taula següent es mostra el detall de les instal·lacions de cadascuna de les biblioteques i 
punts de servei 

 

 
Superfície 

m2 

Llocs 
de 

lectura 

Llocs 
informàtics 

Llocs 
multimèdia 

Sales 
de 

treball 

Prestatgeries 

Lliure 
accés 

Dipòsit 

Ciències 430,76 148 7 0 0 803,78 39,18 

Dret 1.800 320 18 0 0 2.600 513 

Econòmiques 1.500 300 16 0 1 2.977 364 

Educació 1.132 204 10 0 5 1.448 48 
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Filosofia i 
Lletres 6.500 1.943 189 1 17 8.799 282 

Geografia 395 73 4 0 0 1.112 129,54 

Politècnica i 
Ciències de 
la Salut 

987,67 278 10 0 2 1.839 432 

Mediateca 161 6 9 9 2 318 252 

Dipòsit 801 0 0 0 0  8.253 

Sala 24 hores 467,61 250 0 0 0 0 0 

TOTALS 14.175,04 3.522 263 10 27 19.896,78 10.312,72 

 

En relació a les aplicacions informàtiques, les principals actuacions empreses durant el curs 
acadèmic 2014-2015 s'han centrat en: 

• el desenvolupament de la intranet de la Biblioteca Universitària. En col·laboració amb 
el Servei d'Informàtica s'està desenvolupant una nova intranet utilitzant la 
plataforma ms-cloud de Microsoft. 

• l'actualització de la versió del programari que gestiona el Repositori institucional 
(RUA) i redissenye de la seua interfície gràfica. 

• la interconnexió entre RUA i el portal del projecte Devuélveme la voz  perquè tots els 
nous continguts que s'introduïsquen en aquest projecte siguen consultables des de 
tots dos punts d'accés. 

• la implementació del programa Mendeley com a gestor de recursos bibliogràfics. 
 

S'ha continuat depurant el nou cercador de la biblioteca per a oferir un punt d'accés únic als 
continguts bibliogràfics que ofereix la Biblioteca Universitària. Actualment és el principal 
punt d'accés i permet la consulta simultània de molts dels recursos, tant en paper com en 
electrònic, que oferim. 

Quant a l'equipament d'ordinadors d'ús públic s'ha procedit a l'avaluació d’aquests per a la 
seua actualització. En el següent quadre s'arrepleguen les dades de l'equipament informàtic 
disponible en la Biblioteca Universitària. 

 

 
Ordinadors Impressores Escàneres 

Ús intern 157 70 11 

Ús públic 297 0 12 

TOTAL 454 70 23 
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3. HORARIS I OBERTURES EXTRAORDINÀRIES 

L'horari habitual d'obertura de les biblioteques de la Universitat d'Alacant és de dilluns a 
divendres de 8:30 a 21:00 h. Romandran tancades els dies festius aprovats en el calendari 
laboral. 

Completant aquest horari s'ofereix un servei de Sala d'Estudi 24 hores, cobert per un espai 
especialment destinat a aquest ús, que es completa, en períodes de màxima afluència, amb 
l'obertura d'una de les sales de l'edifici de la Biblioteca General. 

A continuació es mostren la gràfica de l'ocupació de les sales durant el servei de sala d'estudi 
24 hores, durant els períodes que no existeixen obertures extraordinàries per exàmens. 
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A més d'aquest servei, la Biblioteca Universitària ofereix horaris més ampliats en els períodes 
d'exàmens. Durant aquestes obertures s'amplia el nombre de llocs d'estudi disponible amb 
l'obertura de les tres sales d'estudi de l'edifici de la Biblioteca General. 
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Els períodes d'obertura extraordinària durant aquest curs acadèmic han cobert les dates 
següents: 

• Del 7 al 25 de gener de 2015 
• Del 18 de maig al 12 de juliol de 2015 

 

En la següent gràfica es mostra l'ocupació de les sales d'estudi durant aquests períodes 
d'obertura extraordinària per exàmens. 
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4. PRESSUPOST 

Atès que l'exercici econòmic és anual, les dades de pressupost reflectits en aquesta memòria 
corresponen a l'exercici econòmic 2015. El pressupost total assignat a Biblioteca Universitària 
ha sigut de 2.489.720 €, dels quals 189.720 € corresponen a les despeses corrents i 2.300.000 € a 
la compra de material bibliogràfic.  

En relació al pressupost de l'any anterior, assenyalar que si ben el pressupost de despeses 
corrents s'ha mantingut, en la partida d'adquisició de material bibliogràfic s'ha produït un 
increment de 89.720 €. 

Les despeses de funcionament de les diferents biblioteques i punts de serveis es distribueixen 
en els següents apartats: 

DESPESES CORRENTS  

Despeses telefòniques i de missatgeria 25.659 

Material d’oficina i consumibles informàtics 21.500 

Viatges, allotjaments, dietes 9.100 

Manteniment llicencies de programari 87.500 

Manteniment fotocopiadores, antifurts, etc. 16.661 

Materials d’organització de fons bibliogràfics 26.500 

Quotes xarxes de cooperació 2.800 

 
TOTAL 

 
189.720 
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L'estimació del pressupost necessari per a la compra de monografies i el manteniment de les 
col·leccions de publicacions periòdiques i bases de dades ascendia a 2.318.236,95 € amb la 
següent distribució entre els diferents tipus de materials 

 

 Material bibliogràfic 

Publicacions periòdiques 1.460.719,46 

Bases de dades 499.829,49 

Monografies 357.688 

TOTAL 2.318.236,95 

 

Al pressupost assignat per a l'any 2015 s'ha incorporat els romanents de l'exercici anterior 
(12.3187 €), la qual cosa ha permès completar pràcticament l'estimació de despeses prevista. 

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

• Es mantenen els criteris de repartiment de l'any anterior 
• Increment del 4,5 % del pressupost per a material bibliogràfic, assignat per la UA 
• Pròrroga del concurs de publicacions periòdiques sense increment 
• Cancel·lació dels títols de revistes disponibles en accés obert online 
• Convocatòria de nou concurs de bases de dades 

 

5. PERSONAL 

Durant aquest curs acadèmic la plantilla de personal s'ha mantingut en 142 persones. Malgrat 
açò s'ha vist afectada per la no substitució de baixes laborals que, en el cas del torn de 
vesprada, afecta substancialment ja que el nombre de persones que cobreixen els diferents 
punts de servei és menor. 

En la següent gràfica es mostra la distribució de personal entre les diferents categories 
professionals que componen la plantilla de la Biblioteca Universitària. 
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Les accions formatives del personal de la Biblioteca Universitària s'emmarquen en el Pla de 
Formació de la Universitat, i cobreixen tant la formació específica com la formació en àrees 
generals. Enguany han participat un total de 285 persones en 38 activitats formatives. 

En les accions formatives específiques han participat 152 persones i els continguts 
desenvolupats han sigut: 

• Suport a la cerca des de la biblioteca universitària 
• Curs bàsic de Videopad 
• Gmail com a gestor de correu electrònic 
• Google Drive i Google Calendar per a la gestió del treball en equip 
• Infografies 
• Screencast-O-Matic  
• Trucs per a sobreviure en el món digital 

 

El personal de la Biblioteca Universitària ha participat també en activitats formatives 
organitzades per altres universitats i associacions professionals: 

• XVI Jornada de Gestió de la Informació: La distància no és l'oblit: serveis formació i 
treballs no presencials, organitzada per SEDIC el 6 de novembre de 2014. 

• XIV Workshop REBIUN de Projectes Digitals / VI Jornades US-Repositoris: Els 
horitzons dels repositoris, celebrades en la Universitat de Còrdova al març de 2015. 

• 5ª Conferència internacional sobre revistes de ciències socials i humanitats CRESC 
2015, organitzada per la revista El Professional de la Informació i el Facultat de 
Comunicació i Documentació de la Universitat de Múrcia. 7-8 de maig de 2015 

• Inscripció curse virtual "English for Librarians/Inglés per a Bibliotecaris" organitzat 
per SEDIC al maig de 2015 

• Preservació digital: com passar del problema a la planificació de solucions" organitzat 
per SEDIC al maig de 2015 

• XIII Congrés Jornades CRAI: aprenentatge virtual, MOOCs i CRAIs, realitzades en la 
Universitat de Múrcia i organitzades conjuntament per les sectorials REBIUN (Xarxa 
de Biblioteques Universitàries Espanyoles) i TIC (Comissió Sectorial de Tecnologies de 
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la Informació i les Comunicacions) de la CRUE (Conferència de Rectors de les 
Universitats Espanyoles). 

• Curs teòric-pràctic de documentació jurídica, organitzat per la UNED a Albacete al 
juliol 2015 

• Curs de formació Arxive Digital Espanya SEDAS, organitzat per la Universitat de 
València 

• Jornada sobre la Llei de Propietat Intel·lectual organitzada per la Universitat de 
València 

• Publicar amb impacte: el professional de la informació com a assessor de 
l'investigador, organitzat per SEDIC a l'octubre de 2014 

 

 

           

 

6. COL·LECCIONS BIBLIOGRÀFIQUES 

6.1. ADQUISICIONS BIBLIOGRÀFIQUES 

 

Durant el curs acadèmic 2014-2015 s'han ingressat llibres per un valor total de 582.252,75 €, 
dels quals 406.183,24 € corresponen al pressupost de la Biblioteca Universitària i 176.069,51 a 
compres realitzades amb càrrec als pressupostos dels diferents departaments de la 
Universitat. 

Aquestes xifres representen un increment important en la inversió en la compra de 
monografies respecte a les dades del curs anterior, especialment en les compres realitzades 
amb pressupost de la BUA, passant de 281.978 €  en el curs acadèmic anterior a 406.183,24 € en 
el curs actual. 
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406.183,24 €
69,76%

176.069,51 €
30,24%

Distribució del pressupost per a la compra de 
monografies

BUA

Departaments

 

 

A través de la Unitat d'Adquisicions i Gestió de la Col·lecció s'han adquirit un total d'11.569 
obres, amb un preu mitjà de 42,08 €. En la següent taula es desglossa la despesa en compra de 
monografies per biblioteca, gestionades a través d'aquesta Unitat. 

 

 
Pressupost 

BUA 
Pressupost 

departaments 
Nombre 
d’obres Preu mitjà 

Ciències 59.887,57 € 
 

420,00 € 
 856 70,45 € 

 

Dret 37.113,07 € 
 

1.483,13 € 
 

952 
 

40,54 € 
 

Econòmiques 26.827,83 € 
 

1.889,39 € 
 

720 
 
 

39,89 € 
 

Educació 20.135,57 € 
  806 

 
24,98 € 

 

Filosofia i Lletres 59.438,09 € 
 

13.520,71 € 
 

1.911 
 

38,18 € 
 

Geografia 8.884,07 € 
  187 

 
47,51 € 

 

Politècnica 
i Ciències 
de la Salut 

Politècnica 59.016,65 € 
 

66,65 € 
 1.116 52,08 € 

 

CC. Salut 12.116,84 € 
  277 43,44 € 

 

L'adquisició de monografies es complementa amb l'accés a 12 portals d'editors de llibres 
electrònics que proporcionen l'accés a una col·lecció de 110.831 llibres, amb una inversió de 
51.136 €. L'adquisició de llibres electrònics revesteix dues modalitats: la compra a perpetuïtat i 
l'accés als continguts mentre es manté la subscripció. 

Durant aquest curs acadèmic s'han realitzat les subscripcions a 30.407 títols de publicacions 
periòdiques per un import de 1.515.719 €.  
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Les subscripcions en paper perden terrè front a les publicacions en versió electrònica. Durant 
aquest curs els títols que es reben en format imprés ascendeixen a 780. 

En la següent gràfica s'arreplega la distribució de les subscripcions impreses en les diferents 
biblioteques. 
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POE

Econòmiques
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Quant a les revistes en format electrònic el seu nombre s'eleva a 29.627 títols. Aquesta 
col·lecció està formada per subscripcions a títols individuals, a portals dels principals editors i 
a títols continguts en bases de dades que ofereixen revistes a text complet amb la següent 
distribució: 

 

Títols individuals 204 

Títols de portals 9.628 

Títols de bases de dades 19.531 

 

 

Les col·leccions bibliogràfiques es completen amb la subscripció de bases de dades, tant de 
caràcter referencial com amb aquelles que ofereixen text complet. En la BUA es manté 
subscripció a 90 bases de dades, els continguts de les quals abasten les diferents àrees 
temàtiques dels estudis de la Universitat. El pressupost emprat per a aquestes subscripcions 
ascendeix a 444.766 €, xifra que suposa un increment sobre la del curs anterior, en el qual les 
subscripcions de bases de dades van suposar una despesa de 3930.21,8 €. 
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6.2. CATÀLEG BIBLIOGRÀFIC 

 

El catàleg bibliogràfic ofereix l'accés a les col·leccions bibliogràfiques de les diferents 
biblioteques, compostes per 848.145 obres que corresponen a 521.554 títols. Del total d'obres 
762.207 corresponen a monografies i 18.459 són publicacions periòdiques, a més d'un altre 
tipus de materials. Durant aquest curs s'han incorporat 17.947 nous registres procedents de 
noves adquisicions, donacions i intercanvis i reconversió de fons. 

 

Catàleg 
bibliogràfic 

Total de registres (còpies) 848.145 

Total de títols 521.554 

  
Creixement 
en nombre de 
còpies 
(01/09/2014-
31/08/2015) 
  
   
  

Monografies 

Compra 8.109 

Donació 6.734 

Intercanvi 92 

Materials especials 1.187 

Reconversió 1.560 

Publicacions 
periòdiques 

Subscripció 30 

Donació 234 

Intercanvi 1 

 

 

En la següent gràfica s'arreplega el nombre de documents existents en cadascuna de les 
biblioteques i punts de servei. 
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Com en anys anteriors cal destacar el creixement d'obres del Dipòsit, tant pel trasllat d'obres 
de les diferents biblioteques de centre com per l'entrada de donacions. En total s'han 
incorporat 8.205 monografies, 139 títols de revistes amb 4.509 nombres. 

El nombre de consultes o cerques realitzades en el catàleg bibliogràfic, durant aquest curs 
acadèmic, ascendeix a 1.470.593. 

 

6.3. DEVUÉLVEME LA VOZ I FONOTECA 

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

Referent als fons musicals digitalitzats, durant aquest curs acadèmic, s'han produït 3.381 
audicions en línia, que suposen un augment de 726 connexions en comparació del curs 
acadèmic anterior, sobre un total de 5.863 registres sonors que conformen, fins al moment, 
aquesta col·lecció digital. 

Sobre la col·lecció musical, en concret en relació amb les portades dels discos de vinil i el seu 
contingut musical s'han realitzat diferents Treballs de finalització de Grau dels estudis de 
Publicitat i Relacions Públiques continuant la col·laboració iniciada el curs anterior amb el 
departament de Comunicació i Psicologia Social de la Facultat de Ciències Econòmiques. S'han 
seleccionat més de 1.000 portades, agrupades per estils musicals, que han sigut estudiades i 
analitzades en les nostres instal·lacions pels alumnes que han triat està proposta docent. 

La secció de documents sonors digitalitzats està arreplegada també en el portal Retorna'm la 
veu, un projecte de la Universitat d'Alacant per a la reconstrucció de la nostra història per 
mitjà de material sonor principalment radiofònic, centrat en els anys del franquisme i la 
transició democràtica que va arrancar amb els fonogrames de Radi París. La visibilitat del 
projecte ha anat en augment, com es pot veure en la gràfica d'evolució següent. 
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Els continguts sonors de Devuélveme la voz  també són accessibles per mitjà d'Europeana i 
Hispana i RUA, el repositori Institucional de la Universitat d'Alacant. 

A més, s'ha continuat amb les sessions formatives sobre el portal a grups d'alumnes 
universitaris i d'ensenyament mitjà i s'han impartit conferències i participat en col·loquis 
relacionats amb la memòria històrica o la història oral. 

Per a finalitzar indicar que s'ha continuat amb les accions de tipus tècnic i institucional, per a 
poder incorporar al portal Retorna'm la veu, de forma gradual, els continguts emesos des de 
l'any 1950 fins a l'any 1977 per Radio España Independiente. 

 

7. ÚS DE LES COL·LECCIONS 

 

7.1. PRÉSTEC 

La circulació del material bibliogràfic és un dels principals indicadors de l'ús de la biblioteca, 
entenent com a circulació no solament el préstec de documents sinó també l'ús d'obres en les 
pròpies sales d'estudi de les biblioteques. 

Durant el curs 2014-2015 s'han realitzat un total de 161.575 préstecs, xifra que representa un 
descens respecte a les dades del curs anterior, en el qual es van realitzar un total de 179.901 
transaccions de préstec. 

La següent gràfica representa la distribució dels préstecs entre les diferents biblioteques i 
punts de servei. 
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Referent a la distribució dels préstecs per tipologia d'usuaris es manté la tendència de ser el 
col·lectiu d'alumnat el que representa el major percentatge d'ús d'aquest servei. Açò és una 
conseqüència lògica del nombre d'usuaris dels diferents col·lectius, política de préstec i 
tipologia de materials més usats pels diferents col·lectius que componen la comunitat 
universitària. 

 

2.070 807 12.384 3.098 16.156

127.060
Prèstecs per tipologia d'usuaris

 

7.2. PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 

El préstec interbibliotecari és un servei que el seu objectiu és, d'una banda, suplir la manca de 
determinats fons de la Biblioteca Universitària i, per una altra, proporcionar a unes altres 
centres i biblioteques universitàries aquelles obres existents en els nostres fons i dels quals els 
centres peticionaris manquen. 
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En total s'han tramitat 6.232 peticions, de les quals 3.318 són peticions realitzades pels nostres 
usuaris i 2.914 són peticions que ens han sol·licitat altres biblioteques. Aquestes dades 
reflecteixen la tendència ja mostrada en anys anteriors que la BUA incrementa els seus serveis 
com a centre subministrador. 
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En la següent gràfica s'arreplega la distribució de les peticions en relació al tipus de material 
(articles i llibres) i a la distribució geogràfica dels centres als quals es realitzen i es reben les 
peticions. Com és habitual se sol·liciten i se serveixen un nombre major d'articles que de 
llibres, i les peticions es realitzen principalment dins de l'àmbit nacional. 

 

Títols sol·licitats a altres 
Biblioteques 
3.318 

Articles 
Espanya 1912 

Estranger 403 

Llibres 
Espanya 835 

Estranger 168 

Títols servits a altres 
Biblioteques 
2.914 

Articles 
Espanya 2.142 

Estranger 196 

Llibres 
Espanya 518 

Estranger 58 

 

 

El servei de préstec interbibliotecari es presta de forma centralitzada, però en ell participen 
les diferents biblioteques i punts de servei on es troben dipositats els fons. En la següent 
gràfica es mostra el nombre de documents enviats a altres biblioteques des de les diferents 
biblioteques i punts de servei. 
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7.3. ÚS DELS RECURSOS ELECTRÒNICS 

L'ús dels recursos electrònics segueix incrementant-se any rere any. El nombre d'articles 
descarregats, tant des dels portals d'editors com de les bases de dades ascendeix a 333.791 
articles, corresponent la xifra de 200.505 descàrregues a títols dels diferents editors i 133.286 a 
articles de bases de dades que contenen textos complets. 

 
En la següent gràfica s'arreplega la distribució de descàrregues en els 10 portals d'editors més 
utilitzats. 
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Referent a l'ús de les bases de dades, les estadístiques recollides mostren que s'han iniciat 
118.336 sessions, en les quals s'han realitzat un total de 520.953 cerques i s'han obtingut 
133.286 articles a text complet. 
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La següent gràfica mostra les bases de dades en les quals s'han efectuat un major nombre de 
cerques. 
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Des de la Biblioteca Universitària es proporciona l'accés a una col·lecció de 100.831 títols de 
monografies en format electrònic, de les quals s'han realitzat 51.136 descàrregues de títols o 
capítols de llibres. La següent gràfica presenta la distribució d'aquestes descàrregues en les 
diferents plataformes d'accés. 
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Finalment les dades referents a l'ús de les obres de referència subscrites arrepleguen que 
s'han iniciat 6.293 sessions, amb un total de 10.447 cerques i 9.641 descàrregues de textos 
complets. 
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8. SUPORT A L’APRENENTATGE 

8.1. CI2. COMPETENCIES INFORMÀTIQUES I INFORMACIONALES 

Durant el curs acadèmic 2014-2015 s'han impartit un total de 30 cursos on-line sobre 
competències informàtiques i informacionales, en els quals han participat un total de 10.225 
assistents. La distribució entre els diferents nivells de l'itinerari formatiu és la següent: 

 

 Nombre 
cursos 

Nombre 
d’assistents 

Nombre de graus 
en els quals 
s’imparteix 

Nivell bàsic 4 4.712 32 

Nivell intermedi 15 3.339 28 

Nivll avançat 10 1.930 16 

Doctorat. Activitat transversal 1 1 244 24 

TOTAL 30 10.225  
 

Els resultats quant a aprofitament dels diferents nivells impartits s'arreplega en la gràfica 
següent, amb dades referides als nivells bàsics i intermedis i a l'activitat transversal 1 de 
doctorat, ja que el nivell avançat s'imparteix sense criteris d'avaluació. 
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Referent al nivell avançat l'únic indicador de rendiment arreplegat és el nombre de 
matriculats que han finalitzat el curs, sent el total de matriculats 1930, dels quals han 
finalitzat el curs 742. 
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8.2. CURSOS DE FORMACIÓ 

Tradicionalment la Biblioteca Universitària ofereix sessions formatives sobre l'ús dels serveis i 
recursos que posa a la disposició de la comunitat universitària, coneguts com a cursos de 
formació. Durant aquest curs acadèmic s'han oferit 1.495 sessions i en elles han participat 
5.219 assistents. 

En la següent gràfica s'arreplega la distribució de les sessions i participants atenent a la 
tipologia dels usuaris per a les quals s'han impartit. 
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Les sessions impartides cobreixen diferents àrees de l'activitat de la biblioteca. Com en anys 
anteriors el major nombre de sessions corresponen a l'ús del catàleg bibliografíco, seguides de 
sessions de temàtica més concreta que, en molts casos, responen a demandes de formació 
sobre un aspecte concret. 
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A aquestes dades cal afegir les sessions impartides de suport a la cerca, detallades en l'apartat 
corresponent d'aquesta memòria. 

La formació d'usuaris es completa amb cursos programats dirigits al PAS dins del Pla de 
Formació de la Universitat, al professorat en l'oferta formativa de l'ICE i cursos impartits en 
diferents Masters de la Universitat. Dins d'aquest grup s'han realitzat 49 cursos, en els quals 
han participat 845 alumnes. 

 

8.3. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA I ATENCIÓ A USUARIS 

L'atenció personalitzada a usuaris i les cerques d'informació bibliogràfica són un servei que el 
seu objectiu és recolzar als usuaris en la utilització dels serveis de la biblioteca i a resoldre les 
seues necessitats d'informació en els seus processos d'aprenentatge. 

 
Aquest servei està, principalment, demandat pel col·lectiu d'alumnat que representa el 87% de 
les consultes realitzades. El nombre total de consultes ateses s'eleva a 62.215. 
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La tipologia de les consultes és molt variada, des de consultes direccionals referides a les 
ubicacions físiques de serveis i fons, cerques bibliogràfiques senzilles, atenció personalitzada 
amb formació, fins a cerques bibliogràfiques complexes que requereixen la utilització de 
diversos recursos d'informació per a poder resoldre la demanda d'informació plantejada. Com 
en anys anteriors les consultes puntuals de resposta ràpida suposen un percentatge important 
del total de les consultes. 
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Aquest servei oferit per la Biblioteca Universitària en totas les biblioteques i punts de servei té 
un marcat caràcter presencial, com ho demostra que el 93% de les consultes s'han rebut i 
respost en els mostradors d'atenció, i només el 3% s'han atès telefònicament i el 4% per correu 
electrònic. 
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9. SUPORT A LA INVESTIGACIÓ 

Un dels projectes que la Biblioteca Universitària ha iniciat en 2015 ha sigut la creació d'una 
oferta de serveis als investigadors de la nostra institució centralitzats en la nova Unitat de 
Suport a la Recerca que inclouen la formació i assessorament en: 

• L'avaluació dels resultats de recerca en les convocatòries d'Acreditació i Sexennis: 
cerca d'índexs d'impacte, de cites rebudes, d'indicadors de qualitat editorial, d'índex 
h, etc. 

• Drets d'autor: Llei de propietat intel·lectual en la docència i les investigacions, 
propietat intel·lectual i les TIC, límits als drets d'autor i plagi. 

• Producció i difusió científica: com publique? 
• creació de perfils de l'investigador com ORCID, unificar la signatura dels nostres 

investigadors en les principals bases de dades, informes sobre on publicar i xarxes 
socials acadèmiques per a difondre la recerca. 

• Edició científica: criteris de qualitat de les revistes acadèmiques, bases de dades i 
classificacions on hauria d'estar indexades. 

• Repositori institucional, accés obert i marc legal de l'accés obert. 

 
Les consultes rebudes des de Gener de 2015 es distribueixen entre les diferents àrees de 
competència següents: 

ASSESSORAMENT: consultes complexes 

TIPUS PDI PAS ALUMNES ALTRES TOTAL 

Acreditació  sexennis 19    19  

Drets d’autor* 18 11 4 13 46 

Edició científica 6 2   8  

Producció científica 20    20  

RUA 8 3   12  

Total      105 
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* Les consultes rebudes sobre drets d'autor corresponen a tot el curs acadèmic, ja que aquest 
servei es venia prestant amb anterioritat des de la BUA. 

Des de la Unitat de Suport a la Investigació s'ofereix a la comunitat universitària tallers o 
sessions formatives sobre les mateixes àrees de competència. S'han organitzat 35 sessions 
formatives en les quals han participat un total de 181 assistents, dels quals 113 corresponen al 
col·lectiu PDI i 68 al PAS. 

D'altra banda s'han impartit cursos de formació en l'oferta formativa del PAS, i en els cursos 
de l'ICE, i participat en les sessions d'Edició revestisques acadèmiques organitzat pel Servei de 
Publicacions i en les V Jornades de Investigació de la Facultat de Filosofia i Lletres. 

Amb l'objectiu de millorar la visibilitat de la producció científica dels investigadors de la 
Universitat s'ha iniciat la unificació de la signatura dels mateixos en la base de dades de 
Dialnet, així com la inclusió en la mateixa de les referències bibliogràfiques de les seues obres. 

Un altre dels serveis que es presten és la reserva de les sales iMac existents en les seues 
instal·lacions, sales que disposen d'equips per a la digitalització de vídeos VHS i diapositives., 
escàner en color de documents de grandària fins a A3 i diferents aplicacions com Captivate, 
Screenflow, Pinnacle, i Tova Acrobat X. 

 

Nombre de reserves de les sales iMac 

  PDI PAS Alumne aval. TOTAL 

iMac 1 11 15 0 26 

iMac 2 15 30 2 47 

iMac 3 12 9 11 32 

  38 54 13 105 

 

 

 

 

10. REPOSITORI INSTITUCIONAL (RUA) 
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En l'edició de juliol de 2015 del Rànquing Web de Repositoris del Món , el Repositori 
Institucional de la Universitat d'Alacant, RUA, ocupa el lloc 30 dels 2275 repositoris 
arreplegats a nivell mundial. Açò suposa un avanç important si tenim en compte que, en 
l'edició de juliol de 2014, RUA ocupava el lloc 69. 

Respecte als repositoris institucionals, RUA ocupa el lloc 22 dels 2188 repositoris arreplegats. 
Quant als repositoris europeus, RUA ocupa el lloc 14. 

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

Actualment el repositori alberga 33.239 documents distribuïts entre els diferents sub-
repositoris. Tal com reflecteix la gràfica següent el major nombre de documents pertanyen al 
sub-repositori de investigació amb un 37% del total de documents, seguit pel de revistes amb 
un 33% del total. 
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Quant al creixement de documents durant el curs acadèmic 2014-2015, s'han incorporat un 
total de documents de 4.653, corresponent al sub-repositori de recerca un creixement de 2.276 
documents, que representa el 49% del total incorporat. Aquest creixement ve justificat per 
l'obligatorietat de la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació espanyola i el Programa 
Horizonte 2020 de la Unió Europea, de publicar en obert la producció investigadora resultant 
de les ajudes públiques. 
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Quant a l'ús del Repositori Institucional, segueix incrementant la seua utilització any rere any. 
Durant aquest curs acadèmic ha rebut un total d'1.216.545 visites i s'han efectuat 11.822.609 
descàrregues de documents. 

En la següent gràfica es mostra el nombre de descàrregues i visites efectuades al llarg del curs 
acadèmic. 
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Amb l'objectiu de difondre entre el professorat els nous requisits de la Llei de la ciència, la 
tecnologia i la innovació espanyola i el Programa Horizonte 2020 de la Unió Europea, respecte 
a la publicació en accés obert el Vicerectorat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació, a 
través del seu Secretariat d’Investigació va dur a terme al gener de 2015 una sèrie de tallers, 
impartits pel personal de RUA en els diferents centres de la Universitat. 
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11. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 

Al gener de 2015 es va engegar la Unitat de Qualitat i Comunicació. Una de les àrees d'actuació 
d'aquesta nova unitat és millorar la comunicació de la BUA amb els seus usuaris. 

Pàgina web 

La pàgina web constitueix el principal mitjà de difusió i comunicació dels serveis de la 
Biblioteca Universitària, amb un total de 613.374 visites. 

En la següent gràfica s'arreplega l'evolució de les visites durant el present curs acadèmic. 
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Fira de Bienvenida 

Una de les primeres activitats que organitza la UA quan comença el curs acadèmic és la Fira de 
Bienvenida en la qual participa la Biblioteca Universitària per a donar a conèixer els serveis 
que ofereix. Aquest curs va ser del 23 al 25 de setembre i en el stand de la biblioteca es va 
posar un photocall que va tenir molt èxit entre els usuaris. 
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Exposicions 

• Col·laboració de la unitat de PuntBIU amb l'Oficina Ecocampus (Vicerectorat Campus i 
Sostenibilitat) en l'exposició "Amb bici a la UA" del 22 de setembre al 4 d'octubre de 
2014 en l'hall de l'edifici Biblioteca General. 

• Exposicions organitzades per la Biblioteca d'Econòmiques: 
o Jean Tirole, premi Nobel d'Economia 2014 des del 20 d'octubre fins al 21 de 

noviembre 
o V Mostra de llibres temàtics sobre violència de gènere, des del 24 de novembre 

fins al 16 de desembre 
o La imatge de la dona en els mitjans i la publicitat, 9 de març, exposició 

bibliogràfica en la celebració del Dia Internacional de la Dona  
o La borsa o la vida, des del 18 de maig a l'1 de juliol, exposició bibliogràfica per 

a entendre millor com funcionen els mercats financers. 
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Xarxes socials 

La biblioteca té comptes de Facebook, Twitter, Pinterest, Flickr i el blog “El libro distraído”. El 
compte de Flickr es manté com a arxiu multimèdia de les activitats de la biblioteca. 

En el blog de la Biblioteca “El libro distraído”  s'han publicat 127 notícies, relacionades amb els 
serveis de la biblioteca, la lectura, temes d'interès cultural i actes i notícies de la Universitat. 
S'ha canviat l'aspecte del blog fent-ho més cridaner en utilitzar el granat en els frames. També 
s'han afegit categories al menú en forma de pestanyes: el leedor, mundobib, cinema i música 
perquè havien moltes entrades d'aquesta temàtica, sobretot de cinema però no estaven 
diferenciades per a l'usuari. 

 

 

 

 

La pàgina de Facebook de la BUA té un total de 4.117 seguidors incrementant en 601 els 
seguidors durant aquest curs i un abast total d'1.729 persones de mitjana. Referent a Twitter, 
compta amb 1.682 seguidors, incorporant-se durant aquest curs 362 seguidors. En Pinterest 
s'han creat 7 taulers, al voltant de 1320 pines nous i els nostres seguidors han augmentat en 
477. 

 



 
 

 
 

31 

Memòria de la Biblioteca Universitaria Curs acadèmic  
2014-2015 

      

 

 

 

12. COOPERACIÓ 

La Biblioteca Universitària forma part de la xarxa de biblioteques universitàries REBIUN i de 
grups de treball, convenis i acords de col·laboració que ens ajuden a oferir serveis més eficaços 
i de major qualitat: 

• Grup de Treball de la Línia 2 del Pla Estratègic de REBIUN, els continguts del qual se 
centren a desenvolupar projectes relatius a docència i investigación. 

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

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

• Club de Compra Canarias-Levante per a l'adquisició de recursos bibliogràfics. Es tracta 
d'un grup obert en el qual a més de les biblioteques que formem el grup inicial, pot 
participar qualsevol biblioteca amb l'objectiu de conjuminar forces en les 
negociacions amb els grans editors d'informació científica. 

• Conveni de biblioteques públiques valencianes, realitzat en el marc del Campus 
Hàbitat 5O (CH5O), projecte de Campus d'Excel·lència Internacional, permetrà 
aprofitar els recursos bibliotecaris propis de cada institució de manera conjunta. El 
seu objectiu és facilitar a les comunitats universitàries l'accés a la informació per a la 
seua activitat. 

• Conveni de col·laboració amb DIALNET, amb l'objectiu d'incrementar els continguts 
d'aquesta aplicació, centrant-nos en la introducció de les referències bibliogràfiques 
dels membres de la comunitat universitària. 
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D'altra banda, la Biblioteca de la Universitat d'Alacant manté convenis de col·laboració amb 
institucions i entitats alacantines, en desenvolupament del paper social de la biblioteca i de la 
pròpia Universitat, especialment amb els diferents col·legis professionals d'Alacant. 
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