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0. Introducció
La missió de la Biblioteca Universitària, definida en la Carta de Serveis, és oferir un
sistema d'informació de qualitat, gestionat per un equip humà professional i
compromès a garantir serveis i recursos innovadors, col·laborant en el
desenvolupament de la recerca i de l'aprenentatge i contribuint a la creació i difusió
del coneixement i a la consecució dels objectius de la Universitat d'Alacant.
En aquesta memòria del curs acadèmic 2017-2018 pretenem mostrar els resultats dels
principals serveis oferits per la Biblioteca Universitària per a aconseguir aquest objectiu,
així com els recursos disponibles per a aconseguir-ho.

Alguns dels aspectes més significatius són:


Quant a instal·lacions, l'adequació de l'espai de la sala d'investigadors de la
Biblioteca d'Econòmiques amb la finalitat d'albergar el despatx-llegat de
Germà Bernàcer.



L'elevada taxa d'ocupació de la sala d'estudis de la Biblioteca d'Educació,
justificada per l'elevat nombre d'estudiants de la Facultat d'Educació i la seua
ubicació fora del Campus.



Increment en l'adquisició de llibres en format electrònic.



El catàleg bibliogràfic ha superat el milió de documents.



Increment en el nombre d'audicions dels registres del portal “Devuélveme la
voz”.
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Descens del nombre de préstecs de llibres en format paper amb un increment
significatiu de l'ús dels llibres en format electrònic.



Increment del nombre d'articles descarregats de les revistes electròniques i
bases de dades a text complet subscrites.



Increment de les peticions rebudes d'altres biblioteques en el servei de préstec
interbibliotecari.



Increment de la visibilitat del Repositori Institucional RUA reflectit en el nombre
de cerques i descàrregues de documents.



Augment del nombre d'exposicions bibliogràfiques organitzades en ocasió
d'esdeveniments commemoratius o en col·laboració amb altres centres i
serveis de la Universitat.

1. Planificació i gestió
Durant aquest curs acadèmic la Biblioteca Universitària ha centrat els seus objectius de
gestió en les següents línies d'actuació:



Suport a la docència i la investigació
 Agilitar la gestió del préstec interbibliotecari i escurçar els terminis de
lliurament del material sol·licitat. Formar part de la prova pilot d'intercanvi
gratuït d'articles científics (REBIUN).
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Incorporació dels índexs di matèria a les guies temàtiques.
Escurçar els períodes d'arribada i preparació de llibres des de la sol·licitud
de compra.
Anàlisi i desenvolupament del PCBUA.
Augmentar la visibilitat de la producció científica de la UA i Potenciar la
pàgina web de Propietat intel·lectual.



Suport al personal usuari
 Continuar amb l'elaboració del Pla de Comunicació de la Biblioteca.
 Elaboració de tutorials de noves eines adaptades a dispositius mòbils.
 Elaboració de guies temàtiques i migració a l'eina web Libguides.
 Revisió de continguts dels cursos CI2 per a adaptar-los a el “Esborrany del
Marc de Competència Digital per a estudiants de grau (adaptació de
DIGCOMP)”.
 Participar en els grups de treball de desenvolupament de les competències
digitals d'UNICI2 i de la Línia 2 de REBIUN.
 Adaptació de l'oferta formativa de cursos en la pàgina web.
 Desenvolupament d'un codi ètic de la Biblioteca.



Normalització i recursos mèdia
 Revisió i manteniment de l'actual sistema informàtic fins al canvi a la nova
plataforma.
 Realització de tasques en Symphony de preparació per a un canvi de
programa informàtic.
 Ampliació del sistema RFID en les diferents biblioteques.
 Garantir i verificar el compliment dels desenvolupaments informàtics per a
biblioteca realitzats en la cartera de projectes.
 Estudi de la nova plataforma de serveis bibliotecaris.



Organització i gestió
 Continuar amb lai laboración i revisió dels procediments de gestió.
 Adaptar els procediments d'adquisicions a la nova Llei del Sector Públic.
 Participar en el grup de treball d'Universitats Públiques Valencianes per a
convocar un concurs públic per a l'adquisició d'un nou programa de gestió
de biblioteques.
 Participar en el grup de treball d'Universitats Públiques Valencianes per a
promoure la formació d'un Consorci.
 Promoure i coordinar les actuacions necessàries per a la adaptación
d'infraestructures i espais.

2. Espais i equipaments
Els espais destinats a les diferents biblioteques i unitats que componen la Biblioteca
Universitària no han experimentat canvis substancials, més enllà de les necessàries per
al manteniment de les instal·lacions, com és la rehabilitació de les condícies de la
planta baixa de l'edifici de la Biblioteca General.
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El més reseñable en aquest curs acadèmic han sigut les obres realitzades en la
Biblioteca d'Econòmiques per a adequar l'espai de la sala d'investigadors amb la
finalitat d'albergar el llegat de Germà Bernàcer.

La Biblioteca Universitària compta amb
16.825,31 metres quadrats, dels quals
14.607,79 corresponen a espais de les
diferents biblioteques i punts de servei al
personal usuari i 2.217,52 a unitats de
caràcter central.

En la següent taula es detallen els espais de les diferents biblioteques i punts de servei.

Prestatgeries

Superfície
m2

Sales
d'estudi

Sales
de
treball

Sales
col·lectives

431

1

0

0

845,2

22,8

Dret

1.800

1

0

1

3.047

66

Econòmiques

1.500

1

0

0

2.977

364

Educació

1.132

1

5

0

1.448

48

Filosofia i
Lletres

6.500

2

13

3

8.799

215

Ciències

Lliure
accés

Dipòsit
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Geografia

452,5

1

1

0

921,8

201,64

987,67

1

3

0

1.839,38

432

218

1

2

1

336

252

Dipòsit

905,27

0

0

0

0

9.732,7

Sala 24 hores

467,61

1

0

0

0

0

PuntBiu

128,19

0

0

1

136,6

15,3

85,55

0

0

3

0

0

14.607,79

10

24

9

20.349,98

11.349,44

Politècnica i
Ciències de
la Salut
Mediateca

Suport a la
investigació
TOTAL

En les diferents biblioteques i punts de servei s'ofereixen un total de 3.700 llocs d'estudi,
xifra molt similar al curs anterior. Solament s'observa un lleuger increment en els llocs
oferits en sales d'ús col·lectiu.

Llocs
individuals
de lectura

Llocs informàtics
i/o audiovisuals

Llocs en
sales
col·lectives

Llocs en sales per
a treball en grup

Ciències

154

6

0

0

Dret

306

13

5

0

Econòmiques

300

8

0

0

Educació

175

7

0

24

Filosofia i
Lletres

1.684

82

47

79

72

4

0

31

263

7

0

18

6

16

40

10

10

2

0

0

250

0

0

0

PuntBiu

6

10

11

0

Suport a la
investigació

0

0

10

9

3.226

155

113

171

Geografia
Politècnica i
Ciències de
la Salut
Mediateca
Dipòsit
Sala 24 hores

TOTAL

Com en anys anteriors, l'equipament informàtic ha experimentat un moderat
increment en els ordinadors d'ús públic, posant a la disposició dels usuaris i usuàries un
total de 281 ordinadors i 19 escáneres.
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Ordinadors

Impressores

Escáneres

Ús intern

150

57

5

Ús públic

281

0

19

TOTAL

431

57

24

Referent a les aplicacions informàtiques necessàries per a prestar els serveis, durant
aquest curs acadèmic s'han començat a preparar projectes que suposaran canvis
importants en els serveis:






Un nou programa de reserva de sales de treball en grup, que a més d'una
major facilitat per a realitzar les reserves, aportarà més informació sobre l'ús
d'aquests espais.
Nou programa per a la visualització i consulta de les guies temàtiques.
S'han substituït els equips de les sales multimèdia, i s'ha renovat i actualitzat els
programes que s'utilitzaven en aquests espais de treball.
Si ha redactat, juntament amb la resta de les universitats valencianes, el plec
de condicions per a la renovació del programa de gestió bibliotecària.

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.
Durant aquest horari d'obertura les biblioteques presenten una media d'ocupació
39,20%. En el quadre següent es mostra l'ocupació mitjana per cadascuna d'elles en
l'horari de matí i de vesprada. He de destacar l'elevada taxa d'ocupació de la
Biblioteca d'Educació que ve justificada per l'elevat nombre d'estudiants d'aquest
centre i la seua llunyania a altres biblioteques del campus.

Taxa d'ocupació
Nre. de llocs de
lectura
Horari de matí

Horari de
vesprada

Biblioteca de Ciències

154

29,55%

22,51%

Biblioteca de Dret

306

22,22%

24,48%

Biblioteca d'Econòmiques

300

38,18%

32,12%

Biblioteca d'Educació

175

72,92%

69,66%

1684

35,14%

35,54%

Biblioteca de Filosofia i Lletres
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Biblioteca de Geografia
Biblioteca Politècnica i CC. de
la Salut

72

51,01%

46,97%

263

63,29%

53,37%

La Biblioteca Universitària ofereix també un servei de Sala d'Estudi 24 hores, tenint
habilitat un espai a aquest efecte en la planta baixa de l'Edifici de la Biblioteca
General amb una capacitat de 250 llocs d'estudi. És un servei molt demandat,
especialment per l'alumnat i, com es pot observar en la gràfica següent, aqueix
nombre de llocs resulta insuficient en determinades èpoques de l'any, per la qual cosa
s'habilita la sala d'estudi de la 1ª planta de la Biblioteca de Filosofia i Lletres.

Ocupació sal a d'estudi 24 hores
400
350
300

250
200

150
100
50
0

11:00

17:00

23:00

1:00

3:00

Durant els períodes d'exàmens s'amplien els horaris d'obertura de la biblioteca, així
com les sales d'estudis obertes, En funció de les dades d'ocupació de períodes
anteriors s'obrin les sales d'estudis necessàries para poder cobrir la demanda esperada.
En els períodes de màxima afluència romanen obertes totes les sales d'estudi de l'edifici
de la Biblioteca General, a les quals se'ls sumisca la Sala 24 hores.
Durant el curs 2017-2018 l'horari d'obertures per exàmens ha sigut:





Del 8 al 26 de gener
Del 25 de maig al 17 de juny
Del 18 de juny al 30 de juny
Del 1 al 12 de juliol

En la següent gràfica es mostra l'ocupació dels diferents períodes d'obertura
extraordinària.
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Ocupació obertures extraordinàries
1400
1200
1000
800
600

400
200
0

11 h

17 h

23 h

1h

3 h (24 hores)

Del 8 al 26 de gener

Del 25 de maig al 17 de juny

Del 18 de juny al 30 de juny

De l'1 al 12 de juliol

A més de les sales d'estudi generals, la Biblioteca Universitària ofereix el servei de sales
de treball en grup en diverses biblioteques (Biblioteques d'Educació, Filosofia i Lletres,
Politècnica i Ciències de la Salut i Geografia), que poden ser reservades pels usuaris i
usuàries amb antelació. Durant aquest curs acadèmic s'han realitzat 23.525 reserves.

4. Pressupost
El pressupost assignat a la Biblioteca Universitària en l'exercici econòmic 2018
ascendeix a 2.889.720 €, dels quals 189.720 € s'assigna a cobrir les necessitats de
despeses corrents i 2.700.000 € a l'adquisició de material bibliogràfic.
La partida de despeses corrents dedicada a cobrir les despeses de necessitats de
funcionament ve mantenint la mateixa quantitat que en els últims anys. La partida
destinada a l'adquisició de material bibliogràfic ha experimentat un increment d'al
voltant d'un 3’5%, increment destinat a mantenir les subscripcions de publicacions
periòdiques i bases de dades.
En les següents taules es mostra la distribució de les despeses de les dues partides
pressupostàries.

Pressupost material bibliogràfic
Monografies en paper
Monografies on line
Revistes individuals

357.688,00
87.658,69
185.529,40
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1.477.272,34
603.516,94

Bases de dades
TOTAL

2.700.000,00

Pressupost per a despeses corrents
Despeses telefòniques i
de missatgeria
Material d'oficina i
consumibles informàtics
Viatges, allotjaments,
dietes
Manteniment llicencies
de programari
Manteniment
fotocopiadores,
antihurtos, etc.
Materials d'organització
de fons bibliogràfics
Quotes xarxes de
cooperació
TOTAL

22.659
21.500
9.100
90.500
16.661
26.500
2.930
189.850

Els criteris per a l'estimació i aprovació del pressupost, aprovats en Comissió Central el
19 de desembre de 2017, han sigut:





Manteniment del pressupost de monografies
Creixement de les monografies en format electrònic
Manteniment de les col·leccions de publicacions periòdiques i bases de dades.
Ampliació de subscripcions de publicacions periòdiques, prèvia justificació

5. Personal
La plantilla de personal de la Biblioteca Universitària no ha patit canvis ni en el seu
nombre ni en la seua distribució en les diferents categories professionals. Està formada
per 141 persones, la distribució de les quals per categories professionals s'arreplega en
la gràfica següent.
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Distribució del personal per categories
AUXILIARS DE SERVEI

1

GESTORS/ÉS

60

GESTORS/ÉS CAP

3

ESPECIALISTES TÈCNICS

28

TÈCNICS/QUES

30

SOTSDIRECCIONS

15

DIRECCIÓ

4
0

10

20

30

40

50

60

70

Referent a les activitats formatives realitzades pel personal distingim entre aquelles
activitats realitzades dins del Pla de Formació de la Universitat i les realitzades fora de la
Universitat, en la seua majoria organitzades per entitats i associacions professionals.
En les activitats formatives internes han participat 311 persones, amb un total de 737,5
hores de formació. Aquestes activitats han cobert una àmplia gamma de matèries.
Entre els cursos de caràcter general destacar els cursos de: idiomes, eines
informàtiques, gestió universitària, etc.

Els cursos especialment dirigits al personal de la biblioteca han sigut:


Intel·ligència emocional i biblioteca universitària
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Edició avançada de videotutoriales
Taller d'anglès per a la biblioteca
Tendències actuals en la catalogació: RDA. Bibframe, dades enllaçades.
Conservació preventiva de llibres i documents. Aspectes pràctics

Quant a la forma externa (cursos, jornades, tallers, etc.) organitzeua per entitats i
associacions professionals el personal ha assistit als següents:
















Principis de catalogació en format ISBD, organitzat per SEDIC
RDA, nova norma de catalogació. Curs on-line organitzat pel Campus Europeu
de Formació Permanent.
La Bibliometria i la seua utilitat en el mesurament de l'activitat investigadora,
organitzat per l'Observatori de Bibliometria i Informació Científica de la
Universitat de Salamanca.
Documentació jurídica. Curs on-line organitzat per la UNED.
XIX Jornades de Gestió de la Informació: retorn al futur, visionaris d'ahir, avui i
demà, organitzades per SEDIC.
Gestió i organització de recursos electrònics. Curs on-line organitzat per SEDIC.
Creació i edició de continguts de video per a xarxes socials. Curs on-line
organitzat per SEDIC.
Difusió Digital d'Activitats culturals, organitzat pel Centre Internacional de
Tecnologies Avançades.
Gamifica: el poder del joc per a transformar biblioteques, organitzat per
l'Associació Andalusa de Bibliotecaris.
Congrés La propietat intel·lectual en la universitat, l'edició i les biblioteques,
organitzat per la Fundació General de la Universitat de Salamanca.
XVI Jornades CRAI. Els laboratoris digitals: un servei de suport, organitzat per
REBIUN en la Universitat de València.
CRECS. Conferència internacional sobre revistes científiques, organitzades per
EPI.
Taller de Fonts d'Informació i Documentació Jurídica, organitzat pel Col.legi
Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana.

Finalment el personal de la biblioteca ha participat en el programa de mobilitat
Erasmus, amb estades en la Universitat Pedagògica de Cracovia, Universitat de
Venècia Ca’Foscari i la Universitat de Coventry.
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6. Col·leccions bibliogràficas
6.1. Adquisicions bibliogràfiques
Durant el curs acadèmic 2017-2018 han ingressat llibres per un import total de
443.127,62 €, dels quals 355.468,93 € s'han destinat a la compra de llibres impresos i
87.658,69 € a l'adquisició de llibres electrònics.

Del total de la despesa de l'adquisició de llibres 350.037,87 € procedeixen del
pressupost assignat a la Biblioteca Universitària i 93.089,75 € als pressupostos dels
diferents departaments.

Distribució del pressupost per
a la compra de monografies
21%

Pressupost Departaments
Pressupost BUA

79%

A continuació, es detalla la despesa efectuada en la compra de monografies
impreses gestionades a través de la Unitat d'Adquisició i Gestió de la Col·lecció, amb
indicació del pressupost al que s'assigna la despesa, el nre. d'obres adquirides i el preu
mitjà de les obres segons biblioteca sol·licitant.

Pressupost
BUA
Ciències

53.578,29 €

Pressuposte
departaments

Nº d'obres.

Preu mitjà

321,64 €

705

76,45 €
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Dret

28.599,33 €

896,54 €

743

39,70 €

Econòmiques

38.489,04 €

601,21 €

1.152

33,93 €

Educació

15.588,84 €

28,50 €

694

22,50 €

Filosofia i Lletres

51.250,98 €

6.801,22 €

1.834

31,65 €

9.168,49 €

0€

281

32,63 €

46.065,41 €

0€

1.006

45,79 €

9.466,13 €

0€

226

41,89 €

Mediateca

4.715,01 €

0€

306

15,41 €

Punt BIU

3.852,79 €

0€

236

16,33 €

Geografia
Politècnica
i Ciències
de la Salut

Politècnica
CC. Salut

Quant a la col·lecció de llibres electrònics s'han adquirit 16 portals de les principals
editorials acadèmiques, que ofereixen un total de 189.521 títols, amb una despesa de
87.658,69 €.
Durant est curse si ha subscrit la col·lecció de llibres electrònics publicats per la Unió
d'Editorials Universitàries Espanyoles (UNEIX) a través d'E.Libro, inclòs en el portal Ebrary,
en la seua col·lecció títols adquirits.
Dins de les obres de referència aquest curs s'ha subscrit una llicencia accés campus a
perpetuïtat a la International Encyclopedia of Geography.

La col·lecció de publicacions periòdiques la conformen tant subscripcions a títols
individuals com a portals d'editorials acadèmiques i científiques, a les quals cal sumar
els títols continguts en bases de dades que ofereixen accés al text complet.
Referent a la subscripció a títols individuals es manté la subscripció a un total de 865
títols, dels quals 516 són en format imprés, 190 títols es reben en versió combinada
paper més electrònic i 156 tenen accés exclusiu online. El pressupost assignat per a
mantenir aquesta col·lecció és 185.529,40 €.
A més, es manté la subscripció a 17 portals de revistes electròniques que proporcionen
l'accés a 9.397 títols. El manteniment d'aquesta col·lecció exigeix una despesa
d'1.477.272,34 €, la qual cosa suposa el 35% del total del pressupost de la Biblioteca
Universitària per a compra de material bibliogràfic.

Finalment, es manté la subscripció de 109 bases dades, tant de contingut referencial
com amb accés als textos complets de les publicacions indizadas. El pressupost invertit
en aquestes subscripcions ascendeix a 603.516,94 €.
Una nova subscripció d'aquest curs és el recurs electrònic d'Elsevier “NNNConsult” que
permet la consulta interactiva de les taxonomies infermeres NANDA, NOC (Nursing
Outcomes Classification) i NIC (Nursing Interventions Classification),

6.2. Catàleg bibliogràfic
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El catàleg bibliogràfic arreplega els fons bibliogràfics disponibles per a la comunitat
universitària, tant en format imprés com en format electrònic. Aconsegueix la xifra
d'1.094.002 documents, dels quals 750.277 són títols únics. El nombre de publicacions
periòdiques contingudes en el catàleg ascendeix a 54.962.
Durant aquest curs acadèmic s'han incorporat un total de 27.640 registres. En el
següent quadre s'arreplega el detall de les xifres de documents del catàleg, així com el
desglossament dels documents incorporats atenent al tipus d'adquisició i al tipus de
material.

Total de registres (còpies)

Monografies

1.094.002

Publicacions
periòdiques

54.962

Total de títols

750.277

Monografies
Catàleg
bibliogràfic

Creixement
en nº de
còpies
(01/09/201531/08/2016)

Compra

7.094

Donació

7.411

Intercanvi
Materials especials
Reconversió

Publicacions
periòdiques

265
1.871
185

Subscripció

224

Donació

279

Intercanvi
Recursos electrònics

30
10.281

Aquests fons bibliogràfics s'incorporen en les diferents biblioteques i punts de servei que
componen la Biblioteca Universitària. En la següent gràfica s'arreplega el nombre de
còpies que componen la col·lecció de cadascuna de les biblioteques. Cal destacar
l'increment gradual dels fons albergats en el Dipòsit de la Biblioteca General que
aconsegueix el 23% dels fons totals.
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Nre. total de documents per biblioteca/punt de servei
17,476

Filosofia i Lletres

218,581

189,952

Politècnica i C. de la Salut
Econòmiques

Dret

7,340

Ciències
Educació

33,446
65,308

Geografia
Punt-Biu

60,313

Dipòsit

86,702

44,605

Mediateca

109,336

6.3. Fonoteca digital i portal “Devuélveme la voz”
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, majoritàriament radiofònics.
Referent als fons musicals digitalitzats s'han produït 3.927 audicions en línia, la qual cosa
suposa un augment d'1.200 reproduccions respecte al curs anterior. El total de títols
d'aquesta col·lecció digital ascendeix, fins a aquest moment, a la quantitat de 5.882.
S'ha continuat amb la catalogació del fons de l'antiga Fonoteca de l'emissora Radie
Alacant Cadena Ser gracias al conveni de pràctiques preprofessionals realitzades per
l'alumnat de la Facultat de Filosofia i Lletres on s'han catalogat 1.114 d'aquests discos.
La nostra secció de documents sonors digitalitzats està arreplegada 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 Radi
París.
Durant el passat curs acadèmic s'han produït un total de 55.727 audicions el que
suposa un canvi de tendència respecte a cursos anteriors. En la gràfica següent es
mostra el nombre d'audicions des de l'engegada del portal.
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Devuélveme la voz. Evolució nre. d'audicions

55,727
52,205

41,882
32,498
28,933
23,682

8,643
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Hem col·laborat en dues exposicions cedint diferent contingut sonor per a
complementar les mateixes. D'una banda, Exiliar-te. Memòria d'una carpeta dedicada
a Rafael Alberti organitzada per la Diputació de Cadis. D'altra banda, El sud de
Picasso. Referències andaluses organitzada pel museu Picasso de Màlaga. Així mateix
el programa Documents de Ràdio Nacional d'Espanya va dedicar un programa a
Ràdio París en el qual col·laborem amb diferents enregistraments i testimoniatges:
Radie París, una veu davant el franquisme.
S'ha creat una nova secció en “Devuélveme la voz” dins de l'apartat de recursos i
web d'interès amb el nom de guies didàctiques. S'han elaborat dues guies, una sobre
l'emigració dels anys seixanta del segle XX i una altra sobre la situación de la dona en
el franquisme.
A més, s'ha continuat amb les sessions formatives sotabre el portal a grups d'alumnas i
alumnes universitarios i d'ensenyament mitjà. Si han impartit conferències i participat en
col·loquis relacionats amb la memòria històrica o la història oral.

7. Ús de les col·leccions
7.1. Préstec
S'han realitzat un total de 114.041 préstecs de llibres en format imprés, la qual cosa
suposa un descens aproximat d'un 14% respecte al curs acadèmic anterior. El motiu
fonamental d'aquest descens és l'increment de documentació disponible en format
electrònic.
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En la següent gràfica es mostra l'evolució del nombre de documents físics prestats en
els últims cinc anys.

Evolució del nombre de préstecs
179,901
161,575
135,835

132,287
114,041

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

A continuació, es mostra l'anàlisi detallada del nombre de préstecs efectuats en les
diferents biblioteques i punt de servei.
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Préstecs per punt de servei
9,421

2,856

Filosofia i Lletres

2,827

30,891

Politècnica i C. de la Salut

1,718

Econòmiques

Dret

21,482

Ciències
Educació
Geografia

12,872

Punt-Biu

Dipòsit

6,623

13,226

Mediateca

12,125

Quant a la distribució de documents prestats per tipologia de personal usuari destacar
l'elevat percentatge de préstecs realitzats per l'alumnat, aconseguint el 64% del total
de documents prestats. Aquesta dada ve justificat pel major nombre d'usuaris i usuàries
potencials i per les tipologies de perfils de préstec dels diferents colectivos.

Préstecs per tipologia de personal usuari
21,482
497
1,990

Alumnat

9,954

Professorat
PAS
Dipòsit departamental

14,156

84,793

Convenis
Altres

Per a tenir una visió global de la rotació de la col·lecció hi ha dos elements més a tenir
en compte. El primer d'ells és el nombre de renovacions que s'efectuen sobre els
documents prestats, i el segon, el nombre de documents que es consulta directament
en les sales d'estudi.
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El nombre de renovacions efectuades ascendeix a 974.549. En les següents gràfiques
s'analitza les renovacions efectuades sobre els fons de les diferents biblioteques i punts
de servei i la distribució de les mateixes per col·lectius.

Renovacions per punt de servei
16,611

33,593 18,402
Filosofia i Lletres

26,538

303,797

107,328

Politècnica i C. de la Salut
Econòmiques
Dret

65,269

Ciències
Educació
Geografia

82,127

Punt-Biu
Dipòsit

165,273

154,819

Mediateca

Renovacions per tipologia de personal usuari
2,518
97,864

96

13,338

Alumnat

389,646

Professorat
PAS
Dipòsito departamental
Convenis
Altres

471,087

Per a completar l'anàlisi de l'ús de la col·lecció impresa s'ha de tenir en compte 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
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cosa hem de considerar-ho aproximat, atès que, en algunes ocasions el personal
usuari torna a recol·locar l'obra en les prestatgeries.

Consultes en sala
Llibres

91.546

Revistes

6.941

Mapes

232

Fotografia aèria
(carpetes)

94

TOTAL

98.813

A manera de resum es mostren les xifres dels tres elements que mostren el procés de
circulació dels documents impresos.

7.2. Préstec interbibliotecari
Durant el curs acadèmic 2017-2018 el servei d'accés al document (localització i
obtenció de documents que no estan disponibles en les biblioteques de la UA) ha
tramitat un total de 8.819 peticions, la qual cosa suposa un increment de quasi un 10%
respecte al curs acadèmic anterior.
El major increment s'observa en les peticions rebudes d'altres biblioteques justificat,
com en el curs acadèmic anterior, per la implementació del mòdul de préstec
interbibliotecari de l'OCLC, que proporciona major visibilitat de la biblioteca.
Del total de peticions 4.880 corresponen a títols sol·licitats pel nostre personal usuari i
3.939 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.

Peticions de préstec interbibliotecari
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Articles
Títols sol·licitats a altres
biblioteques
Llibres

Articles
Peticions rebudes d'altres
biblioteques
Llibres

Espanya

3.429

Estranger

402

Espanya

889

Estranger

160

Espanya

2.643

Estranger

580

Espanya

479

Estranger

237

En la següent gràfica es mostra el nombre de documents enviats a altres biblioteques
atès a la biblioteca o punt de servei en els quals es troba dipositat el material enviat.

Nre. d'obres prestades per P.I. per punt de servei
92
388
629

Filosofia i Lletres

72

Politècnica i C. de la Salut

60

Econòmiques
Dret

20

Ciències
Educació
Geografia

459

Dipòsit

743

B.D. Prehistòria

109

7.3. Ús dels recursos electrònics
La col·lecció en format electrònic està composta per publicacions periòdiques, llibres,
bases de dades i obres de referència.
La col·lecció de revistes electròniques subscrites està formada per 66.328 títulos, en els
quals s'inclouen subscripcions a títols individuals, portals d'editors i les revistes
contingudes en les bases de dades amb textos complets.
Durant el curs acadèmic 2017-2018 s'han descarregat un total de 521.163 articles de
revistes a text complet, dels quals 133.558 correspon a revistes contingudes en bases
de dades i 387.605 a títols individuals o de portals. No obstant açò, a l'hora d'analitzar
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aquesta dada cal tenir en compte que no tots els títols individuals ens proporcionen
estadístiques.
Com en cursos anteriors s'observa un increment en l'ús de les revistes electròniques. En
la següent gràfica s'arreplega l'evolució del nombre de descàrregues en els últims cinc
cursos acadèmics.

Evolució del nre. de descàrregues d'articles-e

495,440

515,450

521,163

2016-2017

2017-2018

333,791
281,300

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Quant a la distribució de les descàrregues, el portal que aglutina quasi el 50% de les
descàrregues és Science Direct amb 234.451 articles descarregats. Altres portals molt
utilitzats són els de les editorials Wiley i Springer. Referent a portals d'editorials
especialitzades destaca l'ús d'American Chemical Society, Nature i Royal Society of
Chemistry. En la següent gràfica es mostra els portals amb major nombre de
descàrregues.
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Portals amb major nre. de descàrregues
SCIENCEDIRECT

234,451

WILEY

41,129

SPRINGER

31,328

ACS

22,509

NATURE

12,085

RSC

11,235

OXFORD

7,687

IEL

6,938
0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Referent a l'ús de la col·lecció de bases de dades s'han iniciat 145.434 sessions, en les
quals s'han efectuat 536.640 cerques. Com ja hem esmentat, com a resultat de les
cerques, s'han obtingut 133.558 articles a text complet. La base de dades més
utilitzada is Scopus que arreplega al voltant del 23% de cerques realitzades pel
personal usuari. La base de dades especialitzada que major nombre de cerques
arreplega és Westlaw Premium.

Bases de dades amb major nre. de cerques
SCOPUS

126,603

WEB OF SCIENCE

50,202

WESTLAW PREMIUM

38,673

WEB OF KNOWLEDGE

36,809
32,754

SCIFINDER

25,888

PROQUEST CENTRAL
PSYCINFO

23,976

V-LEX

22,697

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000 120,000 140,000

La Biblioteca Universitària ofereix a la comunitat universitària una col·lecció de llibres
electrònics formada per 189.521 títols, de la qual s'han obtinguts 174.142 descàrregues
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de llibres complets o capítols de llibres. Destacar que l'ús del llibre en format electrònic
és una tendència que es ve manifestant durant els últims cursos.

Portals de llibres-i amb major nre. de descàrregues
SPRINGER

139,434

SAFARI BOOKS (TECH)

12,663

ELSEVIER

9,630

INGEBOOK

3,925

I-EXCELLENCE-LICEUS

3,750

TIRANT

3,544
1,196

WILEY
0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000 120,000 140,000

Finalment, la col·lecció de referència electrònica la compon 81 obres, en les quals
s'han iniciat 2.108 sessions, s'han realitzat 3.463 cerques i s'han obtingut 8.141 textos
complets.

8. Suport a l'aprenentatge
8.1. CI2. Competències informàtiques i informacionals
En col·laboració amb el professorat dels diferents graus, la Biblioteca Universitària
ofereix cursos en format on-line amb l'objectiu que l'alumnado puga adquirir
competències informàtiques a nivell usuari i informacionals, que els faciliten l'ús dels
recursos i serveis que ofereix la biblioteca. Aquests cursos s'estructuren en 3 nivells:
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El nivell bàsic s'ofereix para l'alumnat de primer curs i és general per a tots els
graus
El nivell intermedi s'ofereix per a l'alumnat de segon o tercer curs,
contextualitzat a la matèria de cada grau.
El nivell avançat se centra en el suport a la realització dels treballs de
finalització de grau, també contextualitzat a la matèria de cada grau. Aquest
nivell s'ofereix a través de la pàgina web.

A més, dins de l'àmbit de les competències informacionals, 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 taula es mostren les dades d'aquestes activitats: nombre de cursos oferits,
nombre d'assistents (*es comptabilitza l'alumnat apte i no apte, excloent el no
presentat) i nombre de graus en els quals s'imparteix.

Nre. de
cursos
Nivell bàsic

Nre.
d'assistents

Nre. de graus/programa
de doctorat en els quals
s'imparteix

4

2.895*

34 graus

Nivell intermedi

22

2.182*

36 graus

Nivell avançat

s/d

s/d

s/d

2

341*

29 programes de
doctorat

60

5.418

99

Doctorat. Activitat
transversal 1
TOTAL

Referent al nivell avançat, en tractar-se d'informació estructurada en la web de la
Biblioteca Universitària, les dades proporcionades corresponen als accessos a la
pàgina principal. El nombre total d'accés ha sigut de 19.129.
En la següent gràfica es mostra l'evolució dels accessos al llarg del curs acadèmic.

25

Curs acadèmic
2017-2018

Memòria de la Biblioteca Universitària
Ús de pàgines de CI2. TFG
4523

2778

2133
1094

1134

1259

1398

1926

1062

984
633
203

8.2. Cursos de formació a personal usuari
Un dels objectius prioritaris de la Biblioteca Universitària és oferir una àmplia oferta
formativa per a aconseguir el màxim rendiment dels recursos i serveis que ofereix.
A més de la formació oferida en l'àmbit de les CI2, la Biblioteca Universitària ofereix
una varietat de cursos programats i a la carta que podem agrupar en tres categories:
1. Cursos programats i reglats en colaboración amb l'ICE i amb el Servei de
Formació, així com en col·laboració amb el professorat en les seues pròpies
assignatures.
2. Cursos no reglats programats o a la carta
3. Activitats formatives de caràcter individual, que solen ser sessions
personalitzades de menys d'una hora de durada.
Durant aquest curs acadèmic s'han realitzat 8.020 cursos o activitats formatives, en les
quals han participat 12.084 assistents.
En el quadre següent es detalla el nombre de cursos i assistents segons el tipus
d'activitat.

Nre. de
cursos
Cursos reglats

Nre.
d'assistents
55

947

403

403

Activitats formatives de
menys d'una hora

8.020

10.734

TOTAL

8.478

12.084

Cursos no reglats
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Quant al contingut dels cursos reglats i no reglats, 162 cursos han tingut un caràcter
general sobre l'ús dels recursos i serveis de la biblioteca, mentre que 264 han tingut un
caràcter específic sobre un determinat recurs o eina.

En la següent gràfica s'arreplega el nº d'assistents als cursos i activitats formatives
distribuïdes segons la tipologia del personal usuari, en la qual es pot observar que el
major nombre correspon a activitats formatives de menys d'1 hora a l'alumnat.

Nre. d'assistents per tipologia de curs i de personal usuari
8,000
7,094

7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000

1,000

220 110 321

123

29

133

604 784

115

0

480

0
PDI

PAS
Reglada

ALUMNAT

No reglada

ALTRES
COL·LECTIUS

Menys d' 1 hora

Finalment, cal afegir les activitats encaminades a mostrar, amb caràcter general, els
serveis que ofereix la Biblioteca Universitària, així com a formar al personal
d'administració i serveis que atén l'obertura extraordinària per exàmens.

Nre. de
visites/cursos

Nre.
d'assistents

Visites guiades

184

4.116

Visites de benvinguda

47

2.039

Obertura extraordinària

24

156

TOTAL

255

6.311
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8.3. Informació bibliogràfica i atenció al personal
usuari
El Servei d'Informació Bibliogràfica i Referencia atén tant les consultes presencials en
diferents biblioteques i punts de servei, com les rebudes per telèfon o correu electrònic.
El personal bibliotecari orienta sobre l'accés i ús dels recursos de la Biblioteca, i
assessora sobre com trobar la informació necessària per als treballs académicos.
Les consultes poden ser:
1. Di caràcter general: direccionals, generals de la UA i generals de la BUA
2. Cerques d'informació bibliogràfica: senzilles i complexes

Referent a les consultes de caràcter general s'han atès 42.971 consultes, de les quals el
66% corresponen a consultes sobre els serveis i recursos de la biblioteca. En la següent
gràfica es mostra el nombre de consultes rebudes atenent a la seua tipologia

Nre. de consultes per tipologia

8,058

Direccionals
General UA

6,702

General BUA

28,211

Aquest servei d'informació està demandat fonamentalment per l'alumnat, amb un
total de3 6.693 consultes, sent també àmpliament majoritàries les referides als serveis
de la biblioteca. En la següent gràfica es mostra la distribució de les consultes atenent
a la tipologia del personal usuari.
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Distribució de consultes per tipologia de personal usuari
25,000

23,754

20,000
15,000
10,000

7,375

5,000
312 339

2,281
53

44

5,564
327 746

553

1,623

0
PDI

PAS

Direccionals

General de la UA

ALUMNAT

ALTRES
COL·LECTIUS

General de la BUA

Quant a les consultes de cerques d'informació bibliogràfica s'han atès unt otal de
26.469. Hem de distingir entre les cerques d'informació senzilles que poden ser
contestades directament a l'usuari en el moment, i les cerques d'informació complexes
que requereixen l'ús de diversos recursos d'informació i l'establiment d'estratègies de
cerca. El 97% de les consultes d'informació bibliogràfica corresponen a cerques
senzilles.

Nre. de cerques per tipologia

745

Senzilles
Complexes

25,724

29

Curs acadèmic
2017-2018

Memòria de la Biblioteca Universitària

Quant a la distribució de les cerques bibliogràfiques per tipologia de personal usuari
observem també que és un servei fonamentalment demandat per l'alumnat, que ha
realitzat 22.146 consultes.

Distribució de cerques per tipologia de personal usuari
25,000
21,708
20,000
15,000
10,000
5,000

2,521
250

488

438

4

1,007

53

0
PDI

PAS
Senzilles

ALUMNAT

ALTRES
COL·LECTIUS

Complexes

Finalment, destaca el caràcter eminentment presencial d'aquest servei de la
biblioteca, on les consultes presencials representen el 92% de les consultes.

Nre. de consultes segons el mitjà utilitzat

3,135

2,513

Presencial
Telèfon
Correu electrònic

63,792
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9. Suport a la investigació
El servei de suport a la recerca proporciona informació, formació i assessorament en
qüestions relatives a l'avaluació de la seua activitat investigadora, elecció de revistes
en les quals publicar, llicències d'accés obert, assessorament en drets d'autor, etc.
Durant el curs acadèmic 2017-2018 s'han atès un total de 435 consultes
d'assessorament.
En la següent taula es detallen les consultes atenent al tipus d'aquestes i al col·lectiu
del personal usuari que l'ha realitzat.

PDI
Acreditació i sexennis

PAS

Alumnat

Uns altres

TOTAL

197

0

0

0

197

18

9

2

3

32

4

2

0

0

6

60

5

1

0

66

Assessorament en RUA

134

0

0

0

134

TOTAL

413

16

3

3

435

Drets d'autor
Edició científica
Producció científica

D'entre els serveis proporcionats per la Unitat de Suport a la Recerca, l'assessorament
en l'autoarxie en RUA, la cerca dels indicis de qualitat de les publicacions científiques i
l'assessorament en els processos d'acreditació i sol·licitud de sexennis són els més
demandats.
A més, aquesta unitat ofereix cursos de formació programats i a la carta sobre visibilitat
de la producció investigadora, processos d'acreditació, cerca de les cites de les
publicacions, ús de llicències Creative Commons, entre uns altres. Les dades d'aquests
cursos s'han englobat en l'apartat de Formació del personal osuario.
Un altre dels serveis que es presten és la reserva de cabines multimèdia d'autoservei
existents en les seues instal·lacions, sales que disposen d'equips per a la captura i
tractament de video, àudio i imatge, així com paquets complets multimèdia. Durant
aquest curs s'han atès un total de 100 reserves.

10. Repositori Institucional (RUA)
RUA ofereix accés obert al text complet en format digital dels documents generats pels
membres de la Universitat d'Alacant en la seua labor de docència i recerca.
Durant aquest curs acadèmic s'han incorporat unt otal de 5.029 documents, dels quals
el 49% s'han autoarxivat en el sub-repositori de recerca, el 20% en el de revistes i el 16%
en el de docència.
En la següent gràfica es reflecteix el nombre de documents incorporats en cadascun
dels sub-repositoris.
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RUA. Creixement nre. de documents

278

792

516

Docència
Investigació
Revesteixes

997

Congressos
Institucional

2,446

A la fi del curs acadèmic 2017-2018 RUA alberga 48.061 documents. El sub-repositori de
recerca inclou el 40% dels documents de RUA, seguit en nombre pel de revistes amb
un 30% i el de docència amb el 18%.
En la gràfica següent s'arreplega el nombre de documents de cadascun dels subrepositoris.

RUA. Nre. total de documents
3,850
2,078

8,703

Docència
Investigació

Revesteixes

14,200

Congressos
Institucional

19,230
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Les dades més rellevants de RUA es refereixen a l'ús d'aquest repositori, amb un total de
2.263.531 de cerques o consultes i 9.946.915 de descàrregues.

Ús de RUA
1400000

1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

Cerques

Descàrregues

11. Difusió i comunicació
11.1. Pàgina web
Durant aquest curs acadèmic el nombre de sessions obertes en nostre assetge web ha
sigut de 412.782 i les visites a les diferents pàgines han aconseguit les 799.247. Els mesos
amb més visites són octubre i novembre (període central del primer quadrimestre) i
febrer i març, que coincideixen amb l'inici del segon quadrimestre. Les pàgines més
visitades han sigut: préstec, recursos-e, sales de treball en grup, cercador de la
biblioteca i elaborar cites i referències bibliogràfiques.
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Ús de la pàgina web
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Algunes dades significatives per a conèixer com el personal usuari interactua amb el
sitio web de la biblioteca són:





Durant aquest període han interactuat amb la nostra pàgina 164.282 usuaris i
usuàries.
El navegador més utilitzat ha sigut Chrome, que concentra el 68% de les
sessions.
Els accessos a través de PC suposen aproximadament un 71,29% del total,
mentre que els accessos atra vés del mòbil aconsegueixen el 28,64%.
El 71’5% del tràfic arriba a la nostra pàgina a través de cercadors (tràfic
orgànic), mentre que el tràfic directe suposa només un 25,1%. El tràfic
referencial i social és molt residual (amb prou faenes un 3’3%).

11.2. Exposicions i mostres bibliogràfiques
Biblioteca Universitària:



AIGUA gratis i de qualitat en la UA. Per un Campus sostenible (del 19 de febrer
al 16 de març de 2018)
Història i cultura del poble gitano (del 9 al 31 de maig de 2018)

Biblioteca di Ciències:


Mostra bibliogràfica Setmana de l'ADN (del 16 d'abril al 4 de maig de 2018)

Biblioteca deD erecho:


Mostra bibliogràfica sobre pasturatge, trashumancia i vies pecuàries (del 18 al
31 d'octubre de 2017)
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Biblioteca d'Econòmiques:





VIII Mostra bibliogràfica Dia Mundial contra la Violència de Gènere (del 23 de
novembre al 15 de desembre de 2017)
Economia i medi ambient: perspectiva feminista (del 8 al 28 de març de 2018)
Demografia i població (del 9 al 27 de juliol de 2018)
Exposició bibliogràfica LGTBI (del 10 al 30 de juliol en el hall del edifici
“Biblioteca General”)

Biblioteca d'Educació:


Record i educació de l'Holocaust: la nostra responsabilitat compartida
(del 15 de gener al 5 de febrer de 2018)

Biblioteca de Filosofia i Lletres:









Octubre 2017: Centenari de la revolució russa (del 6 al 31 d'octubre de 2017)
75 aniversari Miguel Hernández (del 7 al 17 de novembre de 2017)
Publio Ovidio Nasón: qui és Ovidio? (del 20 de novembre al 20 de diciembre de
2017)
Fortuny, Sorolla i Sempere. Coneguts – desconeguts (del 19 de febrer al 2 de
març de 2018)
Dones enfront de la guerra. La importància de la pau (del 5 al 27 de març de
2018.
Memòria, escriptura i resiliència (del 7 a l'11 de maig de 2018)
Mostra bibliogràfica Maig del 68: de la representació a la participació (del 14 al
31 de maig de 2018).
Lectures d'estiu (del 4 de juny al 31 de juliol de 2018)

Biblioteca de Geografia:



Gènere i desenvolupament (del 5 al 16 de març de 2018)
Geografies imaginàries (del 26 de juny al 31 de juliol de 2018)

Biblioteca Politècnica i Ciències de la Salut:


Lectures d'estiu (del 19 de juliol al 2 d'agost de 2018)

Centre de Documentació Europea:



El llegat dels Tractats de Roma per a l'Europa d'avui, 1957-2017 (del 5 al 20
d'octubre de 2017 en el hall del edifici “Biblioteca General”)
Mostra filmográfica de Cinema Europeu (del 9 al 16 de maig de 2018 enl a
Biblioteca de Dret)

PuntBiu:


Viatja amb la Biblioteca: novetats en guies de viatge (del 17 de juliol al 30 de
setembre de 2018)
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11.3. Altres activitats


Filant lectures en la BUA (del 26 al 28 de setembre de 2017). Actividad amb
la qual la BUA va participar en la XIII edició de la Benvinguda a la UA
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Llibres maltractats (del 25 de setembre al 25 d'octubre de 2017/maig 2018).
Campaña de sensibilització a tota la comunitat universitària en la cura dels
llibres
Concurs Miguel Hernández, organitzat per la Biblioteca de Filosofia i Lletres
amb motiu del 75 aniversari defunció Miguel Hernández
Lectures que consciencien contra la Violència de Gènere. Activitat entorn
del 25 de novembre, dia contra la violència de gènere.
Projecció de pel·lícules amb motiu del Dia Internacional contra la Violència
de Gènere (21 de novembre de 2017)
Projecció de la pel·lícula “Mentre dorms” (22 de novembre de 2017) en la
Mediateca, amb motiu de el “Dia internacional contra la violència de
gènere”.
I Jornada Geòrgia a Alacant (1 de desembre de 2017) en l'edifici
“Biblioteca General”
Lectures de Nadal en la Biblioteca d'Educació i en la Biblioteca de Filosofia i
Lletres (desembre de 2017). Decoració nadalenca i elaboració de guies de
lectura
Exposició "Defensors/es de Drets Humans" (diciembre de 2017) en el hall de
l'edifici “Biblioteca General”, en col·laboración amb Amnistia Internacional
Exposició "Investigadores en la llum i en les tecnologies de la llum" (febrer
de 2017) en la rampa de l'edifici “Biblioteca General”
Projecció de la pel·lícula “Figures ocultes” en la Mediateca (12, 14 i 16 de
febrer de 2018) en la sala multimèdia de la Mediateca, per a commemorar
el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència.
Mots encreuats escriptores contemporànies (del 7 al 9 de març de 2018)
amb la participació de l'alumnat universitari amb motiu del Dia
internacional de la dona.
Concursos de fotografia i microrrelats de la Biblioteca d'Educació, Setmana
del Llibre en la Facultat d'Educació (del 23 al 27 d'abril de 2018) i Dia del
Llibre en la BUA. Conjunt d'activitats desenvolupades amb motiu del Dia del
Llibre.
Dia de la Infermeria en la Biblioteca Politècnica i Ciències de la Salut (de
l'11 al 18 de maig de 2018). La biblioteca va elaborar panells expositius,
marcapáginas i altres materials.
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Igualment, al llarg d'aquest curs acadèmic, la Sala d'Investigadors Russell P.
Sebold ha acollit diverses activitats: presentacions de llibres de professors i
professores de la UA, col·loquis (Literary Studies Colloquium. Spring 2018) i
seminaris (I Seminari d'Estudi del Teatre Popular Valencià).

Tal com es desprèn de l'exposat fins ara, la Biblioteca Universitària intenta que el
concepte de responsabilitat social estiga present en gran part de les activitats de
difusió que es duen a terme: publicacions enr edes socials, exposicions bibliogràfiques i
altres activitats.
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11.4. Xarxes socials
Des de fa alguns anys, la biblioteca universitària està present en diferents xarxes socials.
El major increment en el nombre de seguidors i seguidores s'ha produït en Instagram,
amb un total de 872 durant aquest curs acadèmic i 147 publicacions. El creixement és
vertiginós, si tenim en compte que s'ha produït al llarg dels últims mesos.

Facebook ha guanyat 225 seguidors i Twitter 162.
La publicació pròpia amb més èxit va ser la de la Benvinguda a la UA 2017-2018, amb
un abast de 4.523 persones. El tuit amb major interacció va ser el del calendari de
l'Obertura Extraordinària de la Biblioteca (el 8 de gener).
Pinterest té 2611 persones seguidores (ha experimentat un discret increment de 63
persones).
YouTube ha aconseguit 66 subscripcions noves, la qual cosa suposa un increment
notable ja que partíem pràcticament de zero i que durant aquest curs s'ha fet un
important esforç per augmentar la nostra presència en aquesta xarxa amb 24 nous
vídeos classificats en diferents llistes de distribució segons el seu contingut.
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El compte de Flickr se segueix mantenint com a arxiu multimèdia de les activitats de la
biblioteca i el compte de Google+ s'utilitza com a plataforma per a publicitar sobretot
les entrades del blog i els continguts de YouTube.
El nostre blog El llibre distret es manté actiu amb un total de 106 publicacions durant
aquest curs acadèmic i s'han registrat 38.345 visites (el 78% a través de Google) als seus
diferents continguts. La publicació amb més entrades va ser la I Jornada Geòrgia a
Alacant.

11.5. Comunicació interna
Al desembre de 2017 es va presentar el Pla de Comunicació interna de la BUA. Entre
les accions escomeses al llarg del curs acadèmic 2017-18, destaquen les següents:
Jornada de Biblioteca, celebrada el 15 de març de 2018, en diferents sessions, per a
informar a tot el personal de projectes, recents i en marxa, tant de l'Adreça com de les
diferents biblioteques i unitats.
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Intercanvis professionals entre diferents biblioteques i unitats, per a fomentar el millor
coneixement dels diferents serveis de la Biblioteca Universitària.
Visites de l'Adreça de la BUA a les diferents biblioteques i unitats, amb la finalitat de
transmetre de forma directa i personalitzada els objectius, projectes i plans de la
Biblioteca, així com els assoliments i millores aconseguits.

I finalment la Biblioteca Universitària va celebrar els 20
anys de l'Edifici Biblioteca General amb la passada d'un
vídeo commemoratiu per a tot el personal de la
biblioteca.

12. Cooperació
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 deR EBIUN, les línies de la
qual de treball si 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 les biblioteques d'universitats públiques. Aquest curs
acadèmic s'ha seguit treballant per a elaborar una proposta de creació del Consorci
de Biblioteques Públiques Valencianes i en l'anàlisi de les noves plataformes
informàtiques de gestió dels serveis bibliotecaris.
Altres activitats cooperatives són:






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 delscu rsos en competències informàtiques i informacionals, signat
amb les biblioteques de les universitats de la Laguna, Zaragoza, Santiago de
Compostela, Huelva i Vigo.
UNIRIS, projecte cooperatiu, liderado per les biblioteques universitarias, d'un
gran nombre d'universitats espanyoles, tant públiques (20) com a privades (6),
per a l'adquisició de recursos d'informació científica, tanto revistes com a llibres
i bases de dades.
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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, per a desenvolupar el paper social de la
biblioteca i de la pròpia Universitat, especialment amb els diferents col·legis
professionals d'Alacant.
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