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Grup de Xarxes Socials 
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Notícies de la BUS 
2006 
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Grup de Xarxes Socials 

26 blogs 
  7 pàgines a Facebook 
  10 comptes a Twitter  
 
Netvibes, Delicious, Slideshare, Storify, Youtube, Pinterest,... 
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“La biblioteca, el teu aliat digital” 
Pla estratègic 2011-2014 

Eix 1 : Innovar i comunicar els 
serveis d’acord amb les 
necessitats de les diferents 
tipologies d’usuaris. 

Eix 4 : Fer evolucionar  l’organització 
i  l’equip per tal d’afrontar els 
reptes derivats del nou paper del 
Servei de Biblioteques en relació 
amb els seus usuaris. 

Coordinació de comunicació i 
patrocini 

Xarxes 
Socials 

Web Difusió 
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Grup de Xarxes Socials 
què ens ha facilitat? 

 Compartir, col·laborar, comentar iniciatives, coordinar-nos ; 
 
 donar i rebre formació i informació ; 

 
 provar noves aplicacions, noves eines, experimentar-ne diferents 

utilitats ; 
 
 consensuar pautes  que assegurin poder seguir treballant de 

manera àgil, espontània i lliure ; 
 
 facilitar una xarxa de relacions amb altres serveis de la UAB 

millorant la nostra visibilitat. 
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Grup de Xarxes Socials 
en què hem avançat? 

 Full d’estil i bones pràctiques a les xarxes socials de les 
biblioteques de la UAB ; 
 
 recollida d’estadístiques conjunta per l’elaboració d’indicadors ; 

 
 Guía de tractament dels suggeriments, queixes i felicitacions fets 

mitjançant les xarxes socials ; 
 
 visualització conjunta de la participació en diferents comunitats, 

dels espais creats i de les eines emprades a través del web del 
Servei de Biblioteques. 
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Pàgines de distribució per 
biblioteca 

blogs.uab.cat/bhumanitats/ blogs.uab.cat/bctot/ 

http://blogs.uab.cat/bhumanitats/
http://blogs.uab.cat/bhumanitats/
http://blogs.uab.cat/bhumanitats/
http://blogs.uab.cat/bhumanitats/
http://blogs.uab.cat/bctot/
http://blogs.uab.cat/bctot/
http://blogs.uab.cat/bctot/
http://blogs.uab.cat/bctot/
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 Xarxes socials    
Web del  Servei de Biblioteques 
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Presència a les xarxes socials www.netvibes.com/grupxs#Blogs 
 

http://www.netvibes.com/grupxs
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 Darreres aplicacions:  Trobador+    
Portal d’accés a la Biblioteca digital de la UAB 

www.uab.cat/biblioteques/trobador 

http://www.uab.cat/biblioteques/trobador
http://www.uab.cat/biblioteques/trobador
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Gràcies a tothom ! 

openclipart.org/detail/172498/desert-background-by-hatso1-172498 
openclipart.org/detail/175574/water-droplet-by-jgm104-175574 

imatges: 

però  en especial als membres del  Grup 
de Xarxes Socials de les Biblioteques-UAB 
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