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PRESENTACIÓ

El Servei de Biblioteques de la UAB presenta, en el Pla estratègic 20152018, els
objectiusquevolemassolirenelfuturimmediatique,comcomprovareu,sónfidels
als dos valors que sempre han guiat les accions d’aquest servei: tenir cura, per
damunt de tot, de les necessitats dels seus usuaris i, també, procurar una millora
continuapercollaborarenl’assolimentdel’excellènciadocentiinvestigadoradela
institució.
En aquest sentit, i amatents als canvis (ràpids, profunds, revolucionaris) que
s’esdevenenal’entorndelesTIC,lesbibliotequesdelaUABesplantegen,malgrat
les restriccions pressupostàries, seguir d’aprop aquestes innovacions i incorporar
les.
Elsobjectiusestratègicssón,enalgunscasos,ambiciosos.Imésenelcontextactual.
Peròcomptemambpersonaltècnicamentqualificatialtamentcompromèsambla
UAB, que, de ben segur, treballarà per assolirlos com ha fet fins ara: amb gran
professionalitatimoltaillusió.
Voldria,ennomdel’EquipdeGovern,agrairalestreballadoresielstreballadorsdel
Servei de Biblioteques de la UAB la bona feina feta en benefici de la nostra
comunitatiaprofitarperencoratjarlosal’horad’afrontarelsnousreptesquese’ns
presenten.

XavierRibesGuardia
ComissionatdelrectorperalaSocietatdelaInformació






Plaestratègicaprovatperl’EquipdeGovernel12demaigde2015iperlaComissió
d’Investigacióde22demaigde2015
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INTRODUCCIÓ
Labiblioteca,mésdelqueimagines!

L’actual situació de crisi que arrosseguen bona part dels països occidentals, de
vegadesensocultaelsgranscanvisqueelfuturproperfaràpalèsenmoltsàmbits
de l’activitat humana. Com sempre, aquelles institucions i organitzacions que
s’adaptin millor a les noves realitats reeixiran de manera més eficient en
l’aconseguimentdelsseusobjectius.
Enelcampdeladocènciairecercaacadèmiqueselscanvisques’albirensóndetal
magnitud i transcendència que, en bona part, posaran en qüestió els paradigmes
actuals—algunsvenendemoltantic—quevertebrenelnostresectord’activitat.
Només, i atítol indicatiu, paga la pena assenyalar algunscanvis revolucionaris, de
futuroquejacomencenaserpresentsenl’actualitat:

x

Elwebdelsobjectes.

x

Elsnoussistemesdegestiódelesdadesderecerca.

x

Novesformesdepublicacióidifusiódelstreballscientífics.

x

Eldesplegamentmassiudenoussistemesdewebmòbils.

x

Noussistemesdecomunicacióidocènciaacadèmiques.

x

Aprofundimentdelespolítiquesd’accésobert.

x

Desplegamentdenovesestratègiesderecercamultidisciplinàries.

x

Creaciómassivadenousmaterialsdocentsenlínia.

x

Novestecnologies(devisualització,instrumentals,dexarxessocials,
etc.).

x

Noveseinesdebibliometria.

x

Aplicacionssemàntiquesidadesenllaçades.
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Com a Servei de Biblioteques, i com a Universitat, haurem de fer front a aquests
reptes de futur i també a la problemàtica derivada de la particular situació del
nostreentornimmediat.
El Pla estratègic 20152018 que presentem haurà d’esdevenir una eina que ens
ajudiaseguirmillorantelsnostresserveisenaquestcontexttancrític,peròtambé
tanprometedor.

JoanGómezEscofet
DirectordelServeideBiblioteques
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Procés d’elaboració del PE 20152018 i
participants

La preparació d’aquest nou pla estratègic del Servei de Biblioteques ha comptat
amb la participació de membres de tota la comunitat universitària. A continuació
s’exposenelcalendariilesactivitatsprincipalsdesenvolupades.

Calendari
Junyjuliol2014
Inicidelprocésambeldissenydelametodologia,queincloulacollaboraciód’un
facilitadorextern.
Setembreoctubre2014
Revisiódeladocumentacióclauperal’anàlisidelasituacióenelpuntdepartida
delnouPla:
x

AvaluaciódelPlaestratègicdelSdB20112014.

x

Resultatdel’Enquestadesatisfacciód’usuarisdelSdB2013.

x

PladirectorUAB20132015.

x

ObjectiusCBUC2014.

x

Comportament informatiu del professorat de les universitats catalanes
2014.

x

Anàlisidelesmillorspràctiquesdebibliotequesuniversitàries,apartirdela
informació disponible als webs de les biblioteques de les primeres 100
universitats de l’Academic Ranking of World Universities ed. 2014, a més
d’alguns altres plans estratègics, reports d’associacions de biblioteques de
recercaiarticlessobrenovestendènciesenplanificacióbibliotecària.

Primertallerdeplanificacióadreçatal’equipdirectiudelesbiblioteques.
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Novembredesembre2014
Sessió participativa amb càrrecs acadèmics i de gestió per a l’elaboració del Pla
estratègicdelaUABperalesbiblioteques20152018.
VIII Jornada compartint coneixements 2014, dedicada monogràficament a la
generació d’idees per a l’elaboració del nou Pla estratègic, amb assistència de 74
membresdelServeideBiblioteques.
Documentdesíntesidelesaportacionsrebudesenlesdiversessessions.
Gener2015
ReunionsambresponsablesgerencialsdequatreàmbitsdelaUniversitatpercopsar
possibles projectes i línies de collaboració (Comunicació, Informàtica, Ordenació
AcadèmicaiRecerca).
Segon taller de planificació adreçat a l’equip directiu de les biblioteques.
Determinació dels eixos estratègics i principals objectius. Desenvolupament dels
cinc eixos estratègics per cinc grups de treball (Aprenentatge i Docència; Recerca;
EspaisiRecursos,físicsivirtuals;ComunicacióiPromocióiEquipiGestió).
FebrerMarç2015
Revisióiajustamentdel’esborranydelnouPlaestratègic:
x

Recollidadesuggerimentsdelpersonaldebiblioteques.

x

Recollidadesuggerimentsdel’equipgerencialidegovern.

x

Redacciódel’esborranydefinitiudelPlaestratègicdelSdB.

AbrilMaig2015
PresentacióiaprovaciódelPlapelsòrgansdegoverndelaUAB:



x

Presentació del document a la Comissió General d’Usuaris del Servei de
Biblioteques(20d’abrilde2015).

x

Aprovaciódeldocumentperl’EquipdeGoverndelaUniversitat(12demaig
de2015).

x

AprovaciódeldocumentperlaComissiód’InvestigaciódelaUniversitat(22
demaigde2015).
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MISSIÓ,VISIÓIVALORSDELSERVEI
DEBIBLIOTEQUES

MISSIÓ
LamissiódelServeideBibliotequesésproporcionarrecursosinformatiusiserveis
demàximaqualitatd’acordambelsobjectiusd’excellènciadelaUABenl’educació,
larecerca,lainnovacióilatransferènciadeconeixement.

VISIÓ
LesbibliotequesdelaUABsónelteualiatpermanententotelcicled’aprenentatge,
docència i recerca, alhora que collaboren proactivament en l'assoliment dels
objectiusd’excellènciadelaUniversitat.Espotencienelsrecursosiserveisdigitalsi
ensfempresentsentotselsentorns.

VALORS
Orientacióal’usuari
Lasatisfacciódelesnecessitatsiexpectativesdelsnostresusuarisésl’eixcentralde
lesnostresactivitats.
Milloracontinuada
Innovacióicercasistemàticadelamilloraenl’eficiènciail’eficàcia.
L’excellèncial’assolimambeltreballenequipilacooperacióbibliotecària.
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EIXOSIOBJECTIUSESTRATÈGICSPERAL
PERÍODE20152018

Perfacilitarl’accésalainformacióialsserveisnecessarisperaprendre,ensenyar,
investigaritransferirconeixementsalasocietats’hanestablertcinceixos:









1.AprenentatgeiDocència




2.Recerca





3.EspaisiRecursos
4.ComunicacióiPromoció






5.EquipiGestió
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1.APRENENTATGEIDOCÈNCIA
Suportal’alumnatialprofessoratentotelcicleformatiu
Lesactuacionsdescritesenaquesteixgirenal’entorndelsuportal’aprenentatgei
a la docència per tal de contribuir d’una banda a l’èxit acadèmic dels alumnes,
oferintlosunaformacióamidaentotelseuitinerariacadèmiciprofessionalque
fomenti les seves habilitats informacionals i, d’altra banda, contribuir en
l’excellència de la docència, donant suport a la creació dels materials docents.
Totes les actuacions descrites passen per treballar conjuntament amb diverses
àreesdelaUAB.

OBJECTIUSESTRATÈGICS

ACTUACIONS
-Integrar els materials de suport realitzats per les
bibliotequesenlesplataformesvirtualsdelaUAB.

1.1.Donarsuportals
alumnesdelaUABentot
elseucicle
d’aprenentatge

-Donar suport en matèria de drets d’autor als
estudiants, per ajudarlos en l’elaboració dels seus
treballsacadèmics.
-Fomentarlarecollidaiincorporacióautomàticadels
treballsdefidegrauimàsterenelDDD.
-Crear la figura del bibliotecari personal per tal de
donarsuportindividualalsdoctorands.

1.2.Donarsuportals
docentsenlapreparació
d’einesimaterials

- Cooperarambelscoordinadorsd’estudispertalde
diagnosticar les necessitats informacionals dels
estudiants i adequar i integrar accions formatives
delesbibliotequesalPladeformacióacadèmica.
- Fomentar l’ús dels repositoris especialitzats en la
recollidadelsmaterialsdocents.
- Cooperar amb altres àmbits de la UAB per tal de
facilitarl’úsd’einesdesuportaladocència.

1.3.Donarsuportals
estudiantsiprofessorsde
batxilleratperala
realitzaciódeltreballde
recerca

- Collaborar en els programes de suport als
estudiants de batxillerat, en especial en relació als
treballsderecerca.
- Oferir una carta de serveis adequada a les
necessitatsd’aquestsusuaris.
- Promourel’assessoramentil’ajudaenlínia.
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OBJECTIUSESTRATÈGICS
1.4.Donarsuportals
Alumni

ACTUACIONS
- Cooperar amb altres àmbits de la Universitat per
captarlesnecessitatsd’aquestcollectiuioferirlos
serveisespecífics.




Indicadors:
x

Nombred’accionsformatives.

x

Nombredematerialsformatiusrealitzatsperlesbiblioteques.

x

Nombredeguiesd’ajuda.

x

NombredetreballsdefidegrauintegratsalDDD.

x

NombredetreballsdefidemàsterintegratsalDDD.

x

Nombredematerialdocentrecollitarepositoris.

x

Graudesatisfacciódelsusuarisenrelacióambelscursosdeformació.

x

Graudesatisfacciógeneraldelsusuaris.
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2.RECERCA
SuportalPDIialsgrupsicentresd’investigacióentotelcicledelarecerca
L’objectiu clau d’aquest eix del Pla estratègic posa l’èmfasi en la recollida de la
producciócientíficadelaUABilasevadifusió.Lesactuacionsdescritespassenper
treballarconjuntamentambl’ÀreadeGestiódelaRecerca.
Pelquefaalsaltresdosobjectius,principalmentpretenendonarsuportalPDIials
grups de recerca en matèria de propietat intellectual i, alhora promoure l’accés
obert.
OBJECTIUSESTRATÈGICS
2.1.DonarsuportalPDIi
als grups i centres
d’investigació en tot el
cicledelarecerca

ACTUACIONS
- Redactar un protocol d’actuació en l’atenció dels
grupsocentresderecercaperalaincorporacióde
lasevaproduccióalDDD

-ParticiparenlaComissiód’AccésOberttreballanten
el desenvolupament i l’aplicació de les accions
descritesalPlad’actuacionsperl’AccésObertdela
UAB.
-Difondre els requeriments de les convocatòries
d’ajutsderecercanacionalsi/oeuropeusatravésde
lapàginaOpenAccessUAB.

2.2. Recollir la producció
científicadelaUAB

-CollaboraramblaCBUCenl’establimentd’unmarc
dereferènciaquepermetialesuniversitatsicentres
derecercadefinirunapolíticadegestiódelesdades
generadesperlesactivitatsderecerca.
-CollaboraramblaCBUCenl’elaboraciód’actuacions
defomentdel’accésobertderivadesdelaLleidela
Ciència i Horitzó 2020: document de bones
pràctiquesperlesinstitucionsirecomanacions/guia
peralsinvestigadors.
-Participar en un estudi sobre la gestió i la
preservació de les dades primàries generades pels
grups i centres de recerca en el marc dels ajuts
rebutsd’Horitzó2020ialtres.
-Treballar conjuntament amb l’Àrea de Gestió de la
Recercaperdefinirlatraçabilitatdelsprojectes.
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OBJECTIUSESTRATÈGICS
2.3. Posar en marxa i
desplegar el Servei
Virtual de Propietat
IntellectualiAccésObert

ACTUACIONS
-Formarelpersonalquehad’atendreelServeienl’ús
de les aplicacions informàtiques sobre les quals es
desenvolupa.
-ObriridifondreelServei.




Indicadors:









x

NombrededocumentsdeproducciócientíficadelaUABalDDD.

x

Percentatged’articlesreferenciatsalabasededadesdeproducciócientífica
(CRIS)quehihaalDDD.

x

Nombredeconsultesrebudesenrelacióalesdadesprimàriesderecerca.

x

Nombre de consultes ateses al Servei Virtual de Propietat Intellectual i
AccésObert.
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3.ESPAISIRECURSOS
Milloradel’experiènciadel’usuarienl’úsdelsrecursosiserveis
Elsespaisirecursos,físicsivirtualsquelaUniversitatposaadisposiciódelsusuaris
inclouen infraestructures i serveis electrònics; espais i equipaments, de consulta i
d’estudi i també els recursos documentals que donen suport a la docència i a la
recercadelaUniversitat.
Atenent a la conjuntura econòmica actual, cal posar una atenció especial a la
rendibilització d’espais i equipaments però també a facilitar als usuaris les eines i
continguts en formats digitals i que siguin consultables en els dispositius que
utilitzenhabitualment.Pertirarendavantalgunsdelsobjectiusproposatsenaquest
plaésnecessaridisposarderecursoseconòmicssuficients.
LesactuacionsdescritespassenpertreballarconjuntamentambelCSUCielServei
d'Informàtica,aixícomambaltresàmbitsdelaUAB.
OBJECTIUSESTRATÈGICS

ACTUACIONS
-Canviar el sistema informàtic de gestió de les
biblioteques.

-Posar en funcionament una nova eina de descoberta
3.1. Implementar un nou que integri tots els recursos documentals de les
entorn informàtic per als bibliotequesienfacilitil’accés.
usuarisdelesbiblioteques -Posar en funcionament un nou entorn de treball
universitàries
de cooperatiu a les biblioteques del CSUC, integrant els
Catalunya
catàlegs i les bases de dades de gestió de les
biblioteques.
-AplicarlesnovespautesdecatalogacióRDA(Resource
DescriptionandAccess),adaptadesal'entorndigital.
3.2. Actualitzar i renovar -Obtenirfinançamentperarenovarelsequips.
l’equipamentinformàtic
-Comprariinstallarelsequips.
-Avançar en l’adaptació a dispositius mòbils, la web i
leseinesdeconsultadelsusuaris.

3.3. Incorporar nous
programaris, aplicacions i -Impulsar la interoperabilitat entre les diferents
einesinformàtiques
aplicacions informàtiques de la Universitat

relacionadesambl’àmbitdebiblioteques.
-Prepararunapropostadepladepreservaciódigital.
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OBJECTIUSESTRATÈGICS

ACTUACIONS
-Redefinir els espais bibliotecaris susceptibles de
milloraidenoususos.

3.4. Avançar en un nou
model
d’espais -Alliberarespaisreubicantcolleccionsenpaper.
bibliotecaris
-Impulsarunespaipilotinnovadororientatalsusuaris,
encooperacióambdiversosserveisdelaUniversitat.
- Incrementarelnombreil’úsdelsllibreselectrònics.
- Aconseguir que les subscripcions a les revistes siguin
majoritàriamentdigitals.

3.5. Aconseguir que el
contingut digital sigui la - Impulsar les colleccions en línia d’audiovisuals i de
part fonamental de les cartografia.
colleccions
de
les
- Explorarnoussistemesdecontractaciódigital.
biblioteques
- Impulsar actuacions per garantir que la bibliografia
acadèmica bàsica i de recerca estigui disponible de
maneraregular.
3.6. Desenvolupar plans
de colleccions especials i - Elaborarunpladecolleccionsespecials.
fons singulars incentivant - Dur a terme actuacions per aconseguir recursos per
actuacions que permetin
processaridifondrelescolleccionsespecials
lasevaintegracióidifusió


Indicadors:
x

Sistemaenfuncionamentiamblaincorporaciódemilloressignificativesper
alsusuaris.

x

Percentatged’ordinadorsrenovats.

x

Nombred’usuarisqueconsultenlawebmòbil.

x

Metreslinealsreconvertits.

x

Nombrederecursosdigitalsincorporatsanualment.

x

Percentatge de documents digitals en relació al total de documents de la
collecció.

x

Nombredecolleccionsespecialsincorporades.

x

Percentatged’assignaturesambaccésdirectealabibliografiarecomanada.
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4.COMUNICACIÓIPROMOCIÓ
Comunicacióméseficaçambelsusuaris
Comunicarnosambelsusuarisésessencialnonomésperinformarlosdelsnostres
serveisiactivitatssinótambépercopsarlessevesnecessitatsirecollirelfeedback
queensproporcionen,atravésdelscanalsmésutilitzats.S’hadefertotelpossible
per satisfer les necessitats expressades, per optimitzar l’assignació de recursos
sovintescassosiperafavorirlaimatgedelabibliotecacomlad’unaliatpermanent.
L’assaigdenovesoportunitatsdefinançamentéstambéunelementclauperseguir
assegurantunserveirellevantidequalitat.

OBJECTIUSESTRATÈGICS

ACTUACIONS
-Elaborarunplademàrquetingidecomunicació.

-Adequar el web del Servei de Biblioteques al nou
4.1.Optimitzarla
portalUAB.
comunicacióambelsusuaris
-Reorganitzar la presència a les xarxes socials per
actualsipotencials
millorarl’impacteenelsusuaris.
-Comunicar als usuaris les actuacions derivades
delsobjectiusd’aquestplaestratègic

4.2.Promourelesactivitats
delesbibliotequesque
fomentinlesrelacionsamb
elsusuaris

-Crear mecanismes de relació i accions de
reconeixement amb els donants i benefactors de
lesbibliotequesdelaUAB.
-Afavorir el desenvolupament d’activitats de
promocióidivulgacióalsespaisdelabiblioteca.
-Promoure la biblioteca accessible des de
dispositiusmòbils.

4.3.Fomentarnovesformes
definançamentid’obtenció
derecursos

-Explorarviesalternativesdefinançament.
-Mantenir actiu i actualitzat el Mapa d’aliances
internesiexternesclaus.



Indicadors:
x

Plademàrquetingrealitzat.

x

Pladecomunicaciórealitzat.

x

WebcreadaiintegradaalnouentornUAB.

x

Nombred’activitatsdepromocióidivulgaciófetes.


15

5.EQUIPIGESTIÓ
Creixementprofessionaldel’equip
Lesactuacionsdescritesenaquestplaestratègicpivotenalvoltantdelespersones
que les han de dur a terme. L’entorn econòmic actual no fa preveure que l’equip
humàquehadegestionarl’assolimentdelsobjectiuss’incrementiennombre,per
tant,hemdecercarqueelcreixementnecessaris’aconsegueixiamblasimplificació
dels processos i circuits, amb la flexibilitat organitzativa i amb les innovacions
tècniques que es vagin introduint. En aquest sentit, el sistema de gestió de la
qualitat centrat en la millora continuada ha de seguir evolucionant, per trobar
novesimillorsmaneresdeferlescoses.Totsaquestsreptesrequereixend’unfort
suport al creixement professional de tots i cadascú dels membres del Servei de
Biblioteques.
OBJECTIUSESTRATÈGICS

ACTUACIONS
-Planificar el relleu generacional dels recursos
humans.

5.1.Fercréixer
professionalmenti
gestionarel
coneixementdel’equip

-Realitzarunpladeformacióintegralquepermetial
personal de les biblioteques disposar de les
competències necessàries per assolir els objectius
estratègics.
-Impulsar equips formats per membres de totes les
escales potenciant les seves habilitats i
coneixements, fomentant que un nombre creixent
depersonesesdevinguinreferentsinterns.
-Fomentarsessionsd’aprenentatgeinformal.
-Promoure l’elaboració d’articles, presentacions a
fòrumsprofessionalscapdavanters,etc.enrelacióa
lesbonespràctiquesdelesbibliotequesdelaUAB
-Adequar el Sistema de Gestió de la Qualitat als
requerimentsdelanovanormaISO9001:2015.

5.2.Optimitzarcircuitsi
processos

-Adaptar els circuits i els processos al nou sistema
informàticcompartit.
-Revisar i millorar els mecanismes de comunicació
interna.
-Revisarelsistemad’indicadorsidadesestadístiques
peradaptarloalesnovesnecessitats.
-Avançarenlagestióadministrativavirtual.
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Indicadors:
x

Nombred’accionsdemillora.

x

Percentatged’acomplimentdelsobjectiusanuals.

x

Nombredeprocedimentsiinstruccionsdetreballrevisats.

x

Horesdeformacióperpersonaiany.

x

Nombredesessionsdeformacióinformal.

x

Nombred’articlesi/opresentacionspresentatsarevistesicongressos.
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SEGUIMENT, AVALUACIÓ I ACTUALITZACIÓ
DELPLA

Calretrecomptesperiòdicamentdelsavençosenl’assolimentdelsobjectiusdelPla
i ser capaços d’adaptarlo a les circumstàncies d’un entorn que evoluciona
ràpidament.
Després de més de 25 anys de gestió per objectius, la dinàmica d’establirlos, de
determinarneelsindicadorsideferneelseguimentperiòdicestàbenconsolidada
enelServeideBiblioteques.Elsobjectiusoperatiusanualselsproposaràeldirector
delServeienfunciódelesactuacionspresentadesenelpresentPlaestratègic,però
tambéestindranencompte,al’horad’establirlesactuacionsprioritàriesdecada
any,elsaspectessegüents:

x

LesindicacionsdelaGerènciaidelcomissionatdelrectorperalaSocietat
delaInformació.

x

LespropostesderivadesdelesrevisionsanualsdelSistemadeGestiódela
Qualitat.

x

Elsrecursosdisponiblesperalseuassoliment.


Semestralment,esfaràunseguimentdel’evoluciódelsobjectius,ambcontroldels
indicadors,iesfaranelsajustamentsnecessaris.
Anualmentesprepararàidifondràuninformeambelsavençosdutsaterme.
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QUADRERESUM
EIXOS

OBJECTIUSESTRATÈGICS
1.1.DonarsuportalsalumnesdelaUABentotelseucicled’aprenentatge

Aprenentatge 1.2.Donarsuportalsdocentsenlapreparaciód’einesimaterials
iDocència
1.3.Donarsuportalsestudiantsiprofessorsdebatxilleratperalarealització
deltreballderecerca
1.4.DonarsuportalsAlumni
2.1.DonarsuportalPDIialsgrupsicentresd’investigacióentotelcicledela
recerca
Recerca

2.2.RecollirlaproducciócientíficadelaUAB
2.3.PosarenmarxaidesplegarelServeiVirtualdePropietatIntellectuali
AccésObert
3.1.Implementarunnouentorninformàticperalsusuarisdelesbiblioteques
universitàriesdeCatalunya
3.2.Actualitzarirenovarl’equipamentinformàtic

Espaisi
Recursos

3.3.Incorporarnousprogramaris,aplicacionsieinesinformàtiques
3.4.Avançarenunnoumodeld’espaisbibliotecaris
3.5.Aconseguirqueelcontingutdigitalsiguilapartfonamentaldeles
colleccionsdelesbiblioteques
3.6.Desenvoluparplansdecolleccionsespecialsifonssingularsincentivant
actuacionsquepermetinlasevaintegracióidifusió
4.1.Optimitzarlacomunicacióambelsusuarisactualsipotencials

Comunicació
iPromoció

4.2.Promourelesactivitatsdelesbibliotequesquefomentinlesrelacions
ambelsusuaris
4.3.Fomentarnovesformesdefinançamentid’obtencióderecursos
5.1.Fercréixerprofessionalmentigestionarelconeixementdel’equip

EquipiGestió
5.2.Optimitzarcircuitsiprocessos

19



