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La present Memòria de la Biblioteca Universitària intenta adonar de la marxa dels diferents 
projectes i serveis que es duen a terme en les diferents biblioteques de centre, punts de serveis i 
unitats centrals que componen la BUA. 

Els àmbits d'actuació abasten tasques i serveis molt diversos, des de l'atenció al públic, la formació 
de personal usuari en l'ús dels recursos i serveis oferits, l'accés a les col·leccions bibliogràfiques, el 
suport a la docència i a la investigació, les xarxes socials, etc. 

La informació continguda en aquesta Memòria es completa amb els indicadors de la Carta de 
Serveis i els indicadors de gestió de la BUA, que es troben accessibles en el Repositori Institucional 
(RUA). 

Alguns aspectes a destacar durant aquest curs acadèmic han sigut: 

• Enriquiment del catàleg de la biblioteca amb la incorporació de 155.213 registres 
corresponents als títols de revistes-e i monografies-e continguts en els portals dels 
diferents editors 

• Increment del 48,2% de nombre d'articles de revistes descarregats dels recursos 
electrònics contractats. S'ha passat de 333.791 descàrregues en el curs acadèmic anterior a 
495.440 descàrregues en el curs actual. 

• Nou disseny de la pàgina web, amb una distribució de continguts més d'acord amb els 
serveis oferits i una major adaptabilitat de diferents dispositius 

• Adequació de nous espais per al treball en grup, servei molt demandat per l'alumnat. 

Encara que aquesta Memòria no pretén ser una mostra exhaustiva de les tasques realitzades pel 
personal de la Biblioteca Universitària i dels serveis oferits a la comunitat universitària, sí pretén 
donar una visió general de l'esforç i treball realitzats l'any anterior. 
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1.1.  Línies d’actuació 
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 2016 han sigut:  

  

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

enviament de documents (assessoramnt de Propietat Intel·lectual). Continuació de 
2015 

• Anàlisi i engegada de la/les plataformes d'intercanvi científic de les universitats 
espanyoles, en coordinació amb el Servei de Publicacions 

• Escurçar els períodes d'arribada i preparació de llibres des de la sol·licitud de compra: 
anàlisi de procediments de compra i d'indización de documents  

• Anàlisi i desenvolupament del PCBUA: anàlisi i redistribució del pressupost de 
compres bibliogràfiques 

• Promoure l'aprovació del document "Unificació de l'Afiliació institucional i de la 
signatura del personal investigador". Continuació de 2015 

• Augmentar la visibilitat de la producció científica de la UA en DIALNET 

 

Suport al personal usuari 
• Elaborar un pla de comunicació de la Biblioteca. Continuació de 2015  
• Elaboració de tutorials amb noves eines adaptades a dispositius mòbils  
• Estudi i implementació d'un procediment unificat i periòdic de recollida de dades 

estadístiques. Continuació de 2015 

 

Normalización y recursos media en red 
• Integración dels recursos electrònics en el catàleg. Continuació de 2015 
• Planificació de la revisió dels enllaços a recursos electrònics. Continuació de 2015  
• Anàlisi de programes de gestió de biblioteca. Continuació de 2015 
• Reactivar Devuélveme la voz amb la inclusió de la Pirenaica. Continuació de 2015 
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Organització i gestió 
• Promoure l'aprovació per part de l'equip de Direcció de la UA del mandat de 

publicació en obert. Continuació de 2015 
• Revisió del mapa de processos de la BUA i elaboració i revisió dels procediments de 

gestió. Continuació de 2015 
• Elaborar l'enquesta de satisfacció de personal usuari 2016 
• Promoure l'aprovació del nou Reglament de la BUA 

 

 

1.2. Carta de Serveis 
 

Al llarg del curs 2015-16 s'ha treballat sota la coordinació de la Unitat de Comunicació i Qualitat (en 
col·laboració amb la UTC) per a redefinir els serveis, compromisos i indicadors d'una nova edició de 
la Carta de Serveis, que ha sigut publicada en el BOUA de 21 de juliol de 2016. Està publicada en el 
primer nivell de la nostra pàgina web i s'ha difós entre tot el personal de la BUA. 
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1.3. Enquesta de satisfacció de personal usuari 
Del 11 de juliol al 5 de setembre de 2016 es va dur a terme per la Unitat Tècnica de Qualitat 
l'Enquesta de satisfacció de les persones usuàries de la Biblioteca Universitària. En aquesta 
Memòria presentem els resultats més significatius d'aquesta. 

L'enquesta s'ha estructurat en els següents apartats, dels quals es mostra la mitjana global (valor 
sobre 7) 

Apartats Valor (sobre 7) 

Infraestructures i equipamients 5,52 

Fons bibliogràfic 5,68 

Web 5,27 

Cercador 5,23 

Catàleg 5,31 

Serveis que ofereix la Biblioteca 5,43 

Personal de la Biblioteca 5,80 

 
Valoració global 5,53 

  

 

Durant el curs acadèmic 2015-2016 les principals actuacions dels espais de la Biblioteca 
Universitària han anat encaminades a proporcionar nous espais per a l'estudi i per als treballs en 
grup. Aquest últim aspecte és un dels més demandats en les enquestes de satisfacció que es 
realitzen periòdicament. Aquestes actuacions han sigut: 

• Habilitar una nova sala de treball en grup en la Biblioteca de Politècnica i Ciències de la 
Salut, espai ocupat anteriorment com a espai de treball intern. 

• Incorporar a la Biblioteca de l'Institut de Geografia una sala, situada en la planta baixa de 
l'edifici d'Instituts Universitaris, per al treball en grup 

• Obertura de la Sala d'investigadors Russell P. Sebold en la Biblioteca de Filosofia i Lletres, 
després de l'adequació d'aquest espai per a albergar la donació del citat hispanista nord-
americà. 
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En la taula següent es mostra el detall de les instal·lacions de cadascuna de les biblioteques i punts 
de servei: 

 
Superficie 

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 

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 218 6 9 9 3 318 252 

Dipòsit 801 0 0 0 0  8.253 

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

PuntBIU 0 0 8 0 0 136,6 0 

TOTALS 14.232,04 3.522 271 10 28 20.033,38 10.312,72 
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L'equipament informàtic ha disminuit en el nombre d'ordinadors d'ús públic, per la retirada dels 
equips ThinkClients que han deixat de funcionar correctament. Durant aquest curs s'han substituït 
els ordinadors de les sales d'estudi per unitats noves i els espais dels equips retirats s'han habilitat 
per a l'ús d'ordinadors portàtils. 

 

 Ordinadors Impressores Escáneres 

Ús intern 157 52 2 

Ús públic 248 0 21 

TOTAL 405 52 23 

 

Pel que fa a les aplicacions informàtiques implementades, o a les quals se'ls han afegit noves 
funcionalitats durant el curs acadèmic 2015-2016 podem destacar: 

• Incorporació dels recursos electrònics al catàleg de biblioteca amb una doble finalitat: que 
tant el catàleg propi de la biblioteca, com el qual compartim amb altres institucions, 
tinguen la mateixa informació; i que la informació que aportem al catàleg col·lectiu de les 
biblioteques universitàries espanyoles arreplegue tot el nostre fons bibliogràfic. 

• Incorporació noves funcionalitats al programa que gestiona la bibliografia recomanada, 
tant per a ús del personal de biblioteca com per als personal usuari que consulten aquesta 
aplicació. 

• Anàlisi de noves aplicacions per a adequar el sistema informàtic de gestió de la biblioteca a 
les necessitats plantejades per la gestió i consulta de la creixent documentació científica i 
la varietat de suports en la qual es troba aquesta. 

• Adquisició d'una nova aplicació per a la creació de tutorials. 
• Creació d'un grup de locutors voluntaris per a posar veu als textos de la Pirenaicai incloure 

els continguts d'aquesta emissora en RUA i Devuélveme la voz. S'està utilitzant per a est 
processe programari lliure multiplataforma i s'ha format als col·laboradors en el seu ús. 

• Com a col·laboradors en DIALNET estem implementant de forma progressiva els 
desenvolupaments informàtics d'aquest projecte col·laboratiu. 

• De forma contínua l'empresa que desenvolupa el cercador de la biblioteca està 
incorporant millores en aquest tendents a augmentar el seu usabilidad i potència de 
recerca. 
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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. A més s'ofereix un servei de Sala d'Estudi 24 hores, en un espai destinat a aquest 
ús situat en la planta baixa de l'Edifici de la Biblioteca General. Aquest servei es completa, en 
períodes de màxima afluència, amb l'obertura de la 1a. planta de la Biblioteca de Filosofia i Lletres. 

  

 

  

En la següent gràfica es mostra l'ocupació del servei de sala d'estudi 24 hores, en els períodes que 
no s'ofereixen obertures extraordinàries per exàmens. La màxima ocupació s'arreplega en les dates 
prèvies als períodes d'exàmens i en horari de vesprada. 
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A més d'aquest servei, la Biblioteca Universitària ofereix obertures extraordinàries durant els 
períodes d'exàmens. En aquestes obertures s'amplia el nombre de llocs d'estudi amb l'obertura de 
les tres sales d'estudi de l'edifici de la Biblioteca General. 

Els períodes d'obertura extraordinària durant aquest curs acadèmic corresponen a les següents 
dates: 

• Del 7 al 22 de gener de 2016 
• Del 16 de maig al 13 de juliol de 2016 

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

 

 

 

Les dades de pressupost continguts en aquest Memòria corresponen a l'exercici econòmic 2016. El 
pressupost de la Biblioteca Universitària es troba dividit en dos grans conceptes: 

• Despeses corrents: amb aquest pressupost es cobreixen les despeses corrents de 
funcionament, no incloent manteniment d'infraestructures ni despeses de personal 

• Adquisició de material bibliogràfic. 

L'any 2016 el pressupost total assignat a la Biblioteca Universitària ha sigut de 2.739.720 €, dels 
quals 189.720 € corresponen a les despeses corrents i 2.550.000 € s'han destinat a l'adquisició 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 
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231.763,05 €, quantitat que ha permès assumir els increments produïts en les subscripcions de 
publicacions periòdiques i bases de dades. 

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 22.659 

Material d’oficina i consumibles 
informàtics 21.500 

Viatges, allotjaments, dietes 9.100 

Manteniment llicencies de 
programari 90.500 

Manteniment fotocopiadores, 
antifurts, etc. 16.661 

Materials d’organització de fons 
bibliogràfics 26.500 

Quotes xarxes de cooperació 2.800 

TOTAL 189.720 

 

   

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 2.511.518,26 € amb la següent 
distribució entre els diferents tipus de materials: 

 

Material bibliogràfic 

Publicacions periòdiques 1.697.106,13 

Bases de dades 456.724,13 

Monografies 357.688 

TOTAL 2.511.518,26 
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Els criteris per a l'estimació i distribució del material bibliogràfic han sigut: 

• Mantenir les subscripcions existents de publicacions periòdiques i bases de dades 
• Assumir un Increment acumulat de 2 anys del preu de les subscripcions de publicacions 

periòdiques espanyoles (5%) i estrangeres (21%). 
• Assumir noves necessitats de publicacions periòdiques, degudament justificades. 
• Mantenir el pressupost assignat per a la compra de monografies. 

 

 

La plantilla de personal de la Biblioteca Universitària està formada per 141 persones, que atenen 
els diferents unitats i biblioteques en horari de matí i vesprada. En general el nombre de persones 
que conformen la BUA s'ha mantingut similar al curs acadèmic anterior. 

En la següent gràfica es mostra la distribució de personal entre les diferents categories 
professionals que componen la plantilla de la Biblioteca Universitària. 

  

 

  

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

Durant aquest curs acadèmic el personal de la biblioteca ha participat en 36 cursos diferents, i han 
assistit un total de 258 persones. Destacarem en aquesta memòria els cursos sol·licitats i 
organitzats específicament per al personal de la biblioteca, en els quals han participat 171 
persones. 
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Activiatats formatives específiques Total de 
participants 

Curs bàsic de Videopad 12 

Gmail com a gestor de correu electrònic 12 
Google Drive i Google Calendar per a la gestió del treball en 
equip 14 

Infografies 12 

Gestió de dades científiques: RDM Research Data Management 24 

Llenguatge no sexista en l’àmbit bibliotecari 66 

Serveis d’informació amb tecnologia participatives 31 

TOTAL 171 

  

Les accions formatives del personal de la Biblioteca Universitària s'emmarquen en el Pla de 
Formació de la Universitat, cobrint tant la formació específica com la formació en àrees generals. 
Enguany han participat un total de 285 persones en 38 activitats formatives. 

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

• Curs sobre Documentació jurídica espanyola i de la Unió Europea: principals recursos en 
internet. Organitzat per SEDIC, novembre 2015 

• Curs Analítica web amb Google Analytics. Organitzat pel Centre Internacional de 
Tecnologies, gener 2016 

• 6ª Conferència internacional sobre revistes de ciències socials i humanitats CRECS 2016, 
organitzada pel Professional de la Informació en la Universitat de Barcelona, maig de 2016 

• Curs Almetrics: Mètriques alternatives per a l'avaluació científica, organitzat per SEDIC, 
juny de 2016 

• XIV Jornades CRAI: Taller d'elaboració de mooc sobre competències digitals, organitzada 
per REBIUN i la Univesitat Pompeu Fabra, juny de 2016 

• Curs d'Informació i documentació ambiental, celebrat en el CENEAM, juny de 2016 
• Conferència en la seu de la Comissió Europea per a membres de xarxes d'informació 

europea, celebrades a Brussel·les, juliol de 2016 
• Photoshop. Disseny creatiu i retoc digital. Universitat d'Alacant, juliol de 2016 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

14 

Memòria de la Biblioteca Universitària Curs acadèmic  
2015-2016 

  

 

  

 

6.1. Adquisicions bibliogràfiques 

Durant el curs acadèmic 2015-2016 s'han ingressat llibres per un valor total de 426.597,90 €, dels 
quals 275.863,05 € corresponen al pressupost de la Biblioteca Universitària i 150.734,85 € a 
compres realitzades amb càrrec als pressupostos dels diferents departaments de la Universitat. 
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Aquestes xifres representen una reducció important en la inversió en la compra de monografies 
respecte a les dades del curs anterior. Aquesta reducció ha afectat tant al pressupost de la 
Biblioteca Universitària com al dels diferents departaments. Pel que fa al pressupost de la 
biblioteca s'ha passat d'una xifra de compres de monografies de 406.183,24 € a 275.863,05 € en el 
present curs acadèmic. 

 

A través de la Unitat d'Adquisicions i Gestió de la Col·lecció s'han adquirit un total de 7.258 obres, 
amb un preu mitjà de 40,65 €. En la següent taula es desglossa la despesa en compra de 
monografies gestionades a través d'aquesta Unitat, per a les diferents biblioteques de centre i 
punts de servei. 

 

 
Pressupost 

BUA 
Pressupost 

departaments 
Nombre 
d’obres Preu mitjà 

Ciències 51.911,24 € 16.495,83 € 1.929 35,46 € 

Dret 34.702,30 € 2.052,62 € 1.060 34,67 € 

Econòmiques 32.755,54 € 1.589,27 € 879 34,67 € 

Educació 61.180,41 € 0 872 70,16 € 

Filosofia i Lletres 15.578,94 € 0 586 26,59 € 

Geografia 11.505,93 € 0 228 50,46 € 

Politècnica 
i Cieències 
de la Salut 

Politècnica 45.483,49 € 491,99 € 899 51,14 € 

CC. Salut 12.802,02 € 0 365 35,07 € 

Mediateca 3.966,26 €  253 15,68 € 

PuntBIU 3.224,39 €  179 18,01 € 

 

150.734,85 € 

275.863,05 € 

Distribució del pressupost per a la compra 
de monografies 

Departaments BUA
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A més de les monografies individuals i, generalment, en format imprés, l'adquisició de monografies 
es complementa amb l'accés a 12 portals de llibres electrònics, amb un total de 126.720 títols, la 
qual cosa suposa un increment de 15.889 títols, respecte a la col·lecció de l'any anterior. La 
col·lecció de llibres electrònics es gestiona a través d'una doble via: l'accés a perpetuïtat i l'accés 
mentre es manté la subscripció. 

La col·lecció de monografies en format electrònic suposa una inversió de 62.252,47 € 

El segon gran apartat de les adquisicions bibliogràfiques ho constitueixen les subscripcions de 
publicacions periòdiques, tant en format paper com en format electrònic, que suposen una inversió 
de 1.697.106,13 €. Les subscripcions de publicacions periòdiques consumeixen, amb diferència, la 
major part dels recursos econòmics assignats a la Biblioteca Universitària. 

S'han subscrit un total de 30.092 títols, únicament 765 títols son en format paper, dels quals 208 
disposen també de versió online. En la següent gràfica s'arreplega la distribució d'aquests títols en 
les diferents biblioteques de Centre. En ella s'observa que les àrees en les quals predominen les 
publicacions impreses corresponen a les matèries de Filosofia i Lletres i Dret. 

 

La col·lecció de publicacions periòdiques subscrites en format electrònic aconsegueix la xifra de 
29.327 títols i està formada per títols individuals, títols continguts en portals d'editors i títols 
continguts en bases de dades que ofereixen continguts a text complet amb la següent distribució: 

 Títols individuals  438 

Títols de portals  9.358 

Títols de bases de dades 19.531 
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L'últim apartat de les adquisicions bibliogràfiques el formen les subscripcions a bases de dades. 
Durant l'any 2016 s'han subscrit 91 bases de dades, els continguts de les quals abasten les diferents 
àrees temàtiques dels estudis de la Universitat. Aquestes bases de dades ofereixen continguts de 
tipus referencial i, cada vegada més, accés als textos complets de les referències citades. El 
pressupost invertit en aquestes subscripcions ascendeix a 456.724,13 €. 

 

6.2. Catàleg bibliogràfic 

Durant el curs acadèmic 2015-2016 s'han incorporat al catàleg un total de 171.473 registres, 
aconseguit la xifra total de 1.019.618 registres que corresponen 685.413 títols. 

El fet més significatiu ha sigut la incorporació massiva dels títols de publicacions periòdiques i 
monografies en format electrònic continguts en els portals dels diferents editors que, fins al 
moment, no es podien localitzar en el catàleg. Aquesta incorporació ofereix a l'usuari la possibilitat 
de cercar en el catàleg totes les revistes i llibres des d'un únic punt d'accés. 

El nombre de registres electrònics incorporats ha sigut de 155.213. 

D'altra banda s'han introduït 16.260 còpies 

El quadre següent arreplega les dades desglossades del catàleg bibliogràfic amb el creixement 
segons la procedència i el tipus de material. 

Catàleg  

bibliogràfic 

Total de registres (còpies) 1.019.618 

Total de títols 685.618 

  
Creixement 
en nombre de 
còpies  
(01/09/2015-
31/08/2016) 
  
   
  

Monografies 

Compra 7.862 

Donació 6.197 

Intercanvi 127 

Materials especials 1.017 

Reconversió 886 

Publicacions 
periòdiques 

Suscripció 33 

Donació 130 

Intercanvi 8 

 Recursos electrònics 155.213 
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Els fons s'incorporen en les diferents biblioteques i punts de servei. En la següent gràfica 
s'arreplega el nombre de documents existents en cadascun d'ells.  

 

 

 

El catàleg bibliogràfic és la principal eina de cerca d'informació, s'han registrat un total de1.116.564 
consultes. 

 

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 a una col·lecció de documents sonors de valor 
històric i documental. 

 

  

Referent als fons musicals digitalitzats, aquests procedeixen de la col·lecció de discos de vinil de 
l'emissora Radie Alacant Cadena Ser. Així, durant aquest curs acadèmic, s'han produït 6.379 
audicions en línia, que suposen un augment de 2.998 connexions en comparació del curs acadèmic 
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anterior, sobre un total de 5.814 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'ha participat en l'exposició "Alacante se rueda" aportant el gruix dels discos de 
vinil que van conformar la mostra. Es tracta d'una continuació de la col·laboració iniciada fa 
diversos cursos amb el departament de Comunicació i Psicologia Social de la Facultat de Ciències 
Econòmiques. 

La nostra secció de documents sonors digitalitzats, estan arreplegats també en el 
portal Devuélveme la voz. Un projecte de la Universitat d'Alacant per a la reconstrucció de la 
nostra història per mitjà de material sonor principalment radiofònic, centrat en els anys del 
franquisme i la transició democràtica que va arrancar amb els fonogrames de Radio París. La 
visibilitat del projecte ha  augmentat. Així, durant aquest curs acadèmic, el nombre d'entrades al 
portal ha sigut de 205.978 enfront de les 198.552 entrades totals del curs anterior, la qual cosa 
suposa mantenir la línia ascendent i continua del nombre de visitants al portal des que es va crear. 

 

 

  

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'alumnat universitari i 
d'ensenyament mitjà i s'han impartit conferències i participat en col·loquis relacionats amb la 
memòria històrica o la història oral. 

D'altra banda s'ha finalitzat amb les accions de tipus tècnic i institucional que permetran incorporar 
al portal Devuélveme la voz, de forma gradual, els continguts emesos des de l'any 1950 fins a l'any 
1977 per Radio España Independinte. A més s'ha format un grup de voluntaris/as per a poder 
gravar els textos dels guions radiofònics de la citada emissora. En aquest nivell inicial aquest grup 
s'ha format amb personal de la biblioteca i amb membres de l'Associació de la Memòria Històrica 
d'Alacant. Després de la constitució del grup s'han realitzat tallers de locució i d'edició d'àudio per a 
la formació d'aquest personal. 
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7.1. Préstec 
Durant el curs acadèmic 2015-2016 s'han realitzat un total de 135.835 préstecs, xifra que 
representa un descens del 15,90%, descens que es ve observant en els últims anys, tal com 
s'observa en la gràfica d'evolució dels últims quatre anys. 

  

 

  

Aquest descens pot estar justificat en l'augment de la disponibilitat i ús d'obres en format 
electrònic. 

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 de personal usuari 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 de personal usuari dels diferents col·lectius, política de préstec i 
tipologia de materials més usats pels diferents col·lectius que componen la comunitat universitària. 

 

Per a conèixer l'ús de la col·lecció impresa, juntament amb les dades del préstec, caldria tenir 
compte de la consulta que es realitza directament en les sales d'estudi. Aquesta dada s'arreplega 
comptabilitzant les obres que es dipositen en els espais habilitats per a açò, per la qual cosa hem 
de considerar-ho aproximat, atès que, en algunes ocasions, el personal usuari torna a recol·locar 
l'obra en les prestatgeries. 
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En les següents gràfiques es mostren la distribució de la consulta en sala per tipus de materials i per 
punt de servei. 

  

Llibres 112.361 

Revistes 27.128 

Mapes 2.003 

Fotografia aèria (carpetes) 571 

 

 

  

7.2. Préstec interbibliotecari 
Durant aquest curs acadèmic s'han tramitat un total de 6.849 peticions, de les quals 4.688 són 
peticions realitzades pel nostre personal usuari i 2.161 són peticions rebudes d'altres biblioteques. 

A continuació es presenten les dades desglossades atenent al tipus de material sol·licitat (articles i 
llibres) i a l'àmbit geogràfic dels centres als quals es realitzen les peticions o dels quals les rebem. 
Com és habitual se sol·liciten i se serveixen un nombre major d'articles que de llibres, i les peticions 
es realitzen principalment dins de l'àmbit nacional. 
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Títols sol·licitats a altres 
Biblioteques  
4.688 

Articles 
Espanya 3.300 

Estranger 447 

Llibres 
Espanya 784 

Estranger 157 

Títols servits a altres 
Biblioteques 
2.161 
 

Articles 
Espanya 1.441 

Estranger 192 

Llibres 
Espanya 490 

Estranger 38 

 

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

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

 

 

  

7.3. Ús dels recursos electrònics 
La col·lecció de recursos electrònics està formada per revistes, bases de dades i llibres. A 
continuació anem a analitzar l'ús del nostre personal usuari de les diferents col·leccions de recursos 
electrònics subscrits per la biblioteca universitària. 
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El nombre de revistes electròniques subscrites s'eleva a 29.327 títols, als quals cal afegir 75.637 
d'accés obert. Les dades estadístiques que es mostren corresponen als títols subscrits. 

Durant el curs acadèmic 2015-2016 s'han descarregat un total de 495.440 articles de revistes, la 
qual cosa suposa un increment del nombre de descàrregues del 48,2% respecte a les descàrregues 
del curs acadèmic anterior. D'aquest total, 334.074 articles s'han obtingut dels portals de revistes 
electrònics dels diferents editors i 161.366 articles de les bases de dades a text complet. 

En primer lloc hem de destacar l'increment sostingut que mostra el nombre de descàrregues 
d'articles de revistes electròniques, tal com mostra la gràfica següent. 

 

 

En la següent gràfica s'arreplega la distribució de descàrregues en els 10 portals d'editors més 
utilitzats. Com és habitual el portal Science Direct acumula més del 60% de les descàrregues 
realitzades. 
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Respecte a l'ús de la col·lecció de bases de dades les estadístiques recollides mostren que s'han 
iniciat 131.351 sessions, en les quals s'han realitzat 542.285 cerques. De les bases de dades amb 
text complet s'han obtingut 161.366 articles. En aquest cas també s'ha produït un increment en l'ús 
de les bases de dades, encara que amb valors més moderats, creixent en 13.015 el nombre de 
sessions, 21.532 el nombre de cerques i 28.080 el nombre d'articles a text complet obtinguts. 

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 126.720 títols de 
monografies en format electrònics, de les quals s'han realitzat 143.017 descàrregues de llibres 
complets o capítols de llibres. 

La següent gràfica presenta la distribució d'aquestes descàrregues en les plataformes d'accés amb 
major nombre de descàrregues. 

 

  

La col·lecció electrònica es completa amb l'accés a 48 obres de referència, de les quals s'arreplega 
el seu ús en la taula següent.  
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8.1. CI2. Competències informàtiques i 
informacionales 
Els cursos CI2 estan programats com un itinerari que es desenvolupa en els diferents cursos dels 
graus. 

• El nivell bàsic s'ofereix per a l'alumnat de primer curs, amb competències bàsiques per a 
conèixer les eines informàtiques i l'ús dels serveis que ofereix la Biblioteca Universitària. 

• El nivell intermedi s'ofereix per a l'alumnat de segon o tercer curs i les competències 
adquirides es troben contextualitzades en les àrees temàtiques dels seus estudis. 

• El nivell intermedi se centra en el suport a la realització dels treballs de finalització de grau. 
La novetat d'enguany és la transformació d'aquests continguts en una pàgina web. 

  

 

  

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

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

Nombre 
d’assistents 

Nombre de graus 
en els quals 
s’imparteix 

Nivell bàsic 4 3.967 33 

Nivell intermedi 19 4.491 38 

Nivell avançat Web s/d s/d 

Doctorat. Activitat transversal 1 1 243 28 

TOTAL 24 8.701 99 

 

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, com hem vist, s'ofereix a través de pàgina web. 

 

 

  

Referent a la pàgina web del Nivell Avançat es pot avaluar el seu ús a través dels accessos. 
Aquestes pàgines estan accessibles des del 11 d'abril de 2016. En el període comprès entre aquesta 
data i finals del mes d'agost s'han registrat un total de 13.285 consultes. 
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8.2. Cursos de formació 
A més de la formació oferida dins dels graus, la Biblioteca Universitària ofereix una varietat de 
cursos de formació amb l'objectiu de facilitar l'ús dels recursos i serveis de la BUA. La programació 
dels cursos s'ofereix a través de la pàgina web. 

  

 

  

  

Durant el curs acadèmic 2015-2016 s'han impartit 769 cursos, en els quals han participat 7.497 
assistents. En la següent gràfica s'arreplega la distribució dels cursos i participants atenent a la 
tipologia del personal usuari per a les quals s'han impartit. 
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Quant al contingut dels cursos impartits, el major nombre de cursos impartits corresponen a cursos 
sobre recursos o serveis concrets i, en la seua major part, de caràcter especialitzat. També 
representa un nombre important les visites guiades, que suposen una primera aproximació a les 
instal·lacions i als serveis oferits.  

 

 

A aquestes dades cal afegir les sessions impartides de suport a la recerca, detallades en l'apartat 
corresponent d'aquesta memòria. 

La formació de personal usuari es completa amb cursos programats dirigits al professorat en 
l'oferta formativa de l'ICE, a l'alumnat de la Universitat Permanent i cursos impartits en diferents 
Masters o assignatures de la Universitat. S'han impartit un total de 27 cursos i han participat 331 
persones. 
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8.3. Informació bibliogràfica i atenció al personal 
usuari 

 

El servei d'Informació i atenció al personal usuari té com a objectiu proporcionar suport en la cerca 
d'informació bibliogràfica i resposta a consultes generals i especialitzades. Aquest servei es presta 
des de totes les biblioteques i punts de servei. 

Durant el curs acadèmic 2015-2016 s'han atès 69.015 consultes. En la següent gràfica es mostra la 
distribució de les consultes atenent als diferents col·lectius als quals es presta el servei. 

 

  

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 té un marcat caràcter presencial, com el demostra que el 91% 
de les consultes s'han rebut i respost en els mostradors d'atenció, i només el 5% s'han atès 
telefònicament i el 4% per correu electrònic. 
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L'oferta de serveis de suport a la investigació engegada en 2015 amb la creació d'una unitat 
centralitzada ha tingut un bon acolliment per part del personal investigador de la nostra institució, 
tant pel que fa a l'assistència als cursos de formació impartits com a l'assessorament demandat. 

  

  

  

Hem de destacar, per la seua gran demanda, l'assessorament en la sol·licitud de trams de 
investigació o sexennis. En la convocatòria de desembre de 2015 la Unitat de Suport a la 
Investigació va realitzar 86 informes corresponents a les sol·licituds rebudes. Així mateix la 
campanya per a la creació i actualització de perfils d'investigador (ORCID, Researcher-Aneu, Google 
Scholar, etc...) del nostre professorat ha obtingut una gran resposta, amb 118 sol·licituds rebudes. 

En la següent gràfica es presenten les dades d'assessorament classificat per tipologia i pel col·lectiu 
al que s'ha atès. 

ASSESSORAMENT: consultes complexes 

TIPUS PDI PAS ALUMNES UNS ALTRES TOTAL 

Acreditació i sexennis 120    120 

Drets d’autor 17 5 1 4 27 

Edició científica 11 1   12 

Producció científica 71    71 

RUA 21 8   29 

Total  240 14 1 4 259 
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Des de la Unitat de Suport a la Investigació s'ofereix a la comunitat universitària tallers o sessions 
formatives sobre aquestes àrees de competència. S'han organitzat 35 sessions formatives en les 
quals han participat un total de 248 assistents. En la següent gràfica s'arreplega la tipologia 
d'assistents a aquestes sessions. 

 

 

Aquestes sessions formatives s'han impartit en col·laboració amb el Servei de Formació de la 
Universitat i de l'ICE o enquadrades en programes de master i doctorat. 

A més d'aquests cursos hem d'afegir en formació programada les sessions sobre Eines 
Informàtiques acreditades pel Servei de Formació i impartides per personal del Servei 
d'Informàtica. S'han organitzat 14 sessions, amb 97 assistents. 

L'oferta formativa del Servei de Suport a la Investigació es complementa amb sessions a la carta 
sobre les seues àrees de competència. Durant el curs acadèmic 2014-2015 s'han impartit 104 
sessions formatives sota demanda, quasi íntegrament al professorat. 

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. Durant aquest curs s'han atès un total de 88 reserves. 
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En l'edició de juliol de 2016 del Rànquing Web de Repositoris, el Repositori Institucional de la 
Universitat d'Alacant, RUA, ocupa el lloc 35 dels 2275 repositoris arreplegats a nivell mundial, 
pujant 5 llocs des de l'edició de gener. 

  

 

  

Respecte als repositoris institucionals, RUA ocupa el lloc 27 dels 2189 repositoris arreplegats. 
Quant als repositoris europeus, RUA ocupa el lloc 16. 

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

S'ha procedit a l'actualització de la versió del programari de RUA. A continuació s'especifiquen 
alguns dels canvis i millores que s'han produït en aquesta actualització: 

• Nova interfície més usable, simple i intuïtiva i adaptada per a dispositius mòbils. 
• En aquesta versió el registre dels personal usuari es realitza bé mitjançant UACloud 

(autenticació centralitzada, per a personal de la Universitat d'Alacant) o mitjançant el 
registre habitual (per a personal usuari externs a la UA). 

• Motor de cerca totalment renovat, permetent autocompletado i major velocitat de filtrat. 
• El sistema incorpora la cerca per facetes, que permet conèixer qui són els autors amb més 

materials, les paraules clau més utilitzades, el tipus de document més dipositat, etc. 
• En els llistats de registres s'inclou informació sobre si el material es troba en accés obert, 

embargat i/o restringit. En els dos últims casos, permet al personal usuari sol·licitar una 
còpia privada del material. 
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• Permet l'exportació de referències a gestors bibliogràfics com Refworks, Mendeley o 
EndNote, i en formats com bibtex i txt. 

• És possible comprovar les cites al registre en plataformes com Google Scholar i Microsoft 
Academic Search, així com el seu impacte en les principals xarxes socials (altmétricas) 

Actualment el repositori alberga 37.726 documents distribuïts entre els diferents sub-repositoris. 
Tal com reflecteix la gràfica següent el major nombre de documents pertanyen al sub-repositori de 
recerca amb un 38% del total de documents, seguit pel de revistes amb un 32% del total. 

  

 

  

Quant al creixement de documents durant el curs acadèmic 2014-2015, s'han incorporat un total 
de documents de 4.548. En la gràfica següent es reflecteix el nombre de documents incorporats en 
cadascun dels subrepositorios i el percentatge respecte al total. 
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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 de 1.442.876 i s'han efectuat 10.543.090 
descàrregues de documents. 

En la següent gràfica es mostra el nombre de descàrregues i visites efectuades al llarg del curs 
acadèmic. En ella s'observa un descens de les descàrregues en el mes de Juny que va venir 
ocasionada pel canvi en el certificat de seguretat en canviar la versió. 
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Página web 

La pàgina web constitueix el principal mitjà de difusió i comunicació dels serveis de la Biblioteca 
Universitària, amb un total de 457.366 visites. 

En el mes de setembre es va engegar la nova versió de la pàgina web de la Biblioteca Universitària, 
amb un millor disseny i una distribució dels continguts més d'acord amb les funcions canviants dels 
serveis que oferim. 

En la següent gràfica es presenta la distribució de les visites de la pàgina web al llarg del curs 
acadèmic. 

 

  

  

Bienvenida de la UA 

La Biblioteca Universitària va participar amb un stand en la Benvinguda a la UA, que es va 
organitzar entre el 22 i el 24 de setembre de 2015. Es va organitzar una activitat denominada 
L'arbre dels desitjos: cada persona havia d'escriure un desig en un pos-it i col·locar-ho en el nostre 
panell; amb aquestes fulles es formava l'arbre dels desitjos. Van participar un total de 560 
estudiants, entre els qui es van sortejar dos bons de 50 € cadascun per a canviar per llibres en la 
llibreria Compàs. 

Aprofitem l'esdeveniment per a llançar uns nous marcapáginas representatius de cada Biblioteca 
de centre, dissenyats per la Unitat de Qualitat i Comunicació, en col·laboració amb el Gabinet 
d'Imatge de la UA. 
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Exposiciones 
 

• Biblioteca d'Econòmiques: 
 VI Mostra de llibres temàtics sobre Violència de Gènere (23-27 de novembre de 

2015) 
 Germà Bernàcer: la seua obra i el seu temps (Del 14 de desembre de 2015 al 31 de 

gener de 2016 
 Dia internacional de la dona. Dona i lideratge (8-23 de març de 2016) 

• Biblioteca de Filosofia i Lletres: 
 25 anys de reunificació alemanya (8-29 de febrer de 2016) 
 El franquisme 1939-1975 (1-14 de març de 2016) 
 Triple Centenari Cervantes, Shakespeare i Llull ( de març a desembre de 2016) 
 Llibres maltractats (maig-juny 2016) 

• Biblioteca Politècnica i Ciències de la Salut: 
 Arquitectura de biblioteques (Del 30 de novembre de 2015 al 15 de gener de 

2016) 

• Mediateca 
 Cervantes i Shakespeare en Mediateca (D'abril a desembre de 2016) 

• 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. 

• Col·laboració de la Fonoteca de la Biblioteca Universitària amb el Museu de la Universitat 
d'Alacant en l'exposició de cinema "Alacane de rueda" (Del 21 d'abril al 31 de maig en la 
Sala El Cub). 
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Redes sociales 
Durant el curs acadèmic 2015-2016, la Unitat de Gestió de la Qualitat i la Comunicació s'ha esforçat 
per augmentar la presència de la Biblioteca en les xarxes socials (especialment entre l'alumnat) a 
través del Blog, Facebook, Twitter, Flickr i Pinterest. 

En el blog El libro distraído s'ha publicat 84 notícies relacionades 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 compta amb un total de 4.960 seguidors i seguidores (843 més 
que l'any passat) i té un abast total de 1.863 persones de mitjana. 

  

 

  

La publicació més reeixida en aquest curs acadèmic (amb 43.900 persones aconseguides) correspon 
a un vídeo sobre l'exposició Llibres maltractats, organitzada per la Biblioteca de Filosofia i Lletres 
per a aconseguir conscienciar a la gent sobre la cura dels llibres. 

D'altra banda, l'entrada sobre serveis de la biblioteca amb més repercussió va ser la del préstec de 
dispositius de lectura electrònics, amb un abast de 7.472 persones. 

En Twitter ens segueixen un total de 2.251 persones (de les quals 569 s'han incorporat al llarg 
d'aquest curs acadèmic). Twitter s'ha convertit en una xarxa social ràpida que ens ajuda a difondre 
amb immediatesa qualsevol notícia de la Biblioteca. 

Els tuits més vists (8.128 visualitzacions el més reeixit) i amb més retuits i m'agrada, són els que 
informen sobre les variacions en els horaris de les biblioteques (segons l'època de l'any), juntament 
amb aquells que difonen les activitats extraordinàries (Bienvenida a la UA, Setmana del llibre, etc.). 

Des de gener de 2016 utilitzem l'índex Klout per a mesurar la nostra influència en Facebook i 
Twitter. Tenim una mitjana de 55'168, una bona dada tenint compte de que la majoria de comptes 
socials ronden un 40 i que arribar al 60 seria indicatiu de tenir una gran influència social. 

El compte de Flickr compleix la funció d'arxiu multimèdia de totes les nostres activitats. 

En Pinterest tenim 50 taulers (interns i col·laboratius), 2.400 persones seguidores i al voltant de 
5.100 pines. El tauler més actiu és ¿Què estàs llegint? amb 1.900 pines. 
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Altres activitats 

• Setmana del Llibre (del 18 al 24 d'abril de 2016): Stand en les porxades de la Biblioteca 
General en el qual es podia confeccionar una targeta per a felicitar el Dia del llibre i/o 
recomanar una lectura i uns mots encreuats on-line: Troba a l'autor. 

• Halloween: es va preparar decoració ad hoc en la Biblioteca d'Educació, Mediateca i hall de 
l'edifici de la Biblioteca General i es va fer una selecció de portades de llibres i de carátulas 
de pel·lícules de terror. 

• Fullets de la Biblioteca. En col·laboració amb el Gabinet d'imatge, s'ha dissenyat un nou 
fullet general del Servei de Biblioteques, i que conté, de manera succinta, tota la 
informació rellevant. S'ha editat en castellà, valencià i anglès. 

  

 

  

  

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

A nivell de Comunitat Valenciana la Biblioteca Universitària manté relacions de cooperació amb la 
resta de biblioteques d'universitats públiques a través d'un Conveni realitzat en el marc del Campus 
Hàbitat 5U (CH5U), projecte de Campus d'Excel·lència Internacional. Aquest conveni pretén 
aprofitar els recursos bibliotecaris propis de cada institució de manera conjunta. El seu objectiu és 
facilitar a les comunitats universitàries l'accés a la informació per a la seua activitat. 

Altres activitats cooperatives són: 
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• Grup de Personal usuari 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 col·laboració amb DIALNET, amb l'objectiu d'incrementar els continguts 
d'aquesta aplicació, centrant-nos en la introducció de les referències bibliogràfiques dels 
membres de la comunitat universitària. 

Finalment, la Biblioteca de la Universitat d'Alacant manté convenis de col·laboració amb 
institucions i entitats alacantines, 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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