
Conèixer altres biblioteques

Petita crònica de tres viatges del 

programa AGAUR



AGAUR
• Ajuts anuals de mobilitat per al PAS universitari

Convocatòria

Projecte per anar a qualsevol lloc del món

Estada entre 15 dies i 2 mesos

Despeses d’allotjament i 

manutenció a càrrec de la UAB

Acceptació del Centre



• http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/ca

tala/a_beques.jsp?categoria=pas

?

http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/catala/a_beques.jsp?categoria=pas
http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/catala/a_beques.jsp?categoria=pas


Universitat del País Basc (UPV-

EHU)

•1 Biblioteca Central al Campus de Leioa i 24
Biblioteques de Facultats i Escoles, repartides
entre els Campus d’Àlaba, Biscaia i Guipúscoa.

•Campus de San Sebastián-Donostia= 10
Biblioteques (1 per facultat). Serveis
descentralizats.

•En projecte: la nova Biblioteca Central del
Campus de Guipúscoa .



Nova biblioteca central Donostia

• Prevista per al 2010

• Objectiu: aglutinar tots

els serveis, fons i

personal de les diferents

biblioteques que es

troben actualment

disperses al campus



Nova biblioteca central Donostia

• Repte: transformar la biblioteca universitaria tradicional 

en un CRAI

EEES =

Canvi de perspectiva

Aprenentatge continuat
Centre de 

desenvolupament personal



CRAI

INTEGRACIÓ DE SERVEIS

• Informació i acollida de la 
universitat

• Servei informàtic

• Laboratori d’idiomes

• Reprografia

• Formació

• Servei de Publicacions

• Creació de material docent

• Cerca de feina 

NOUS ESPAIS

• Sales d’estudi equipades

• Sales d’exposició i debat

• Àrea de descans i menjar

• Llibrería i ofimàtica



Altres projectes en marxa a la UPV

Des del catàleg Papirus: http://amicus.ehu.es/biblioteca/index.do

• ARKIDAT: base de dades bibliogràfica d’arquitectura
contemporànea i arquitectes del País Basc i Navarra

• LEONARDO: Banc d’imatges

• BBA: cerca de bibliografía bàsica per assignatura.
També apunts, imatges, exàmens i qualsevol material

de curs.

http://amicus.ehu.es/biblioteca/index.do




TUDelft Library



• Universitat tecnològica i científica
– Enginyeria aeroespaial, industrial, electrònica, mecànica, 

marítima, de materials, informàtica, civil i geociencies

– Ciències aplicades

– Arquitectura

– Matemàtiques

• 13500 alumnes, 2400 PDI, 2300 PAS

• Personal biblioteques 208 (156 FTE)

• Expansió dels serveis digitals i reducció dels 

serveis presencials : 
– 2004  14 biblioteques i al 2006  en son 7

4 XIFRES



• Edifici i espais

• Serveis (Virtual Knowledge Centres)

• Cooperació interna i externa

• Qualitat (experiència ISO i projectes 

estratègics) 

• Marketing i innovació

• Organització del personal (nous perfils i 

canvis en l’entorn de la informació)

OBJECTIUS DE L’ESTADA



• No estem tan lluny !

• L’organització com un tot

• Biblioteca + digital que mai

• L’usuari client vs la biblioteca venedora 

(els account managers)

• Transversalitat (capacitats, equips i 

coaching)

CONCLUSIONS



Utrecht University Library



HIRSH HEALTH SCIENCES LIBRARY

TUFTS UNIVERSITY

23 DE SETEMBRE-7 D’OCTUBRE 2006



Objectius de l’estada:

• Assistir als cursos de PBL per a estudiants de medicina

• Assisitir a les reunions de planificació dels cursos

• Conèixer els programes de PBL d’altres universitats, 

Boston University, Harvard University.

• Visita a altres biblioteques 



Cursos PBL a TUFTS

• Primer semestre. Estudiants de 1r.curs

introducció, biblioteca digital, obres de referència…

• Primer semestre. Estudiants de 1r.curs

Medline, avaluació dels coneixements

• Primer semestre. Estudiants de 2on. curs

Medline avançat, MeSH, MBE, avaluació dels coneixements








