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Aquest document presenta les principals fites que s´han dut a terme a les

biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona al llarg de l'any 2019.

Una de les actuacions més importants d'aquest any ha estat l'aprovació i posada en

funcionament del pla estratègic 2019-2022. El lema Un univers de possibilitats
reflecteix la voluntat de tot el personal de les biblioteques d'ampliar horitzons i

d'explorar  oportunitats per tal d'oferir un millor servei a tota la comunitat

universitària i, a la vegada, facilitar la transferència de coneixement a la societat.

Els diversos apartats descriuen i presenten numèricament l'estat de les

biblioteques, de les activitats que s`hi desenvolupen, de l'esforç en recursos que es

fa, tant en l'entorn físic (remodelant espais, equipant-los d'acord amb els canvis

educatius i d'hàbits), com en el digital (ampliant les col·leccions, oferint més serveis

en línia, millorant la connectivitat) i, per descomptat, l'impacte econòmic  que

representa. Però les xifres són només una part de la història. El què volem

transmetre en aquest document és el valor afegit que aporten la professionalitat,

dedicació i compromís institucional de les persones del Servei de Biblioteques als

recursos esmentats. Són les persones les que marquen la diferència i els usuaris així

ho valoren.

Desitgem que la lectura sigui del vostre interès!
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Docència
1 L'estudiantat  de la UAB pot

gaudir  de tot el ventall de

recursos bibliogràfics que les

biblioteques  posen a

disposició de la comunitat

universitària.

De la bibliografia recomanada

pel professorat a les guies

docents  s'ha donat accés a

32.252 recursos bibliogràfics.
Les biblioteques revisen

anualment aquest contingut

per oferir bibliografia
actualitzada i incorporar més

recursos digitals.

Bibliografia de curs
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S'han realitzat 301 cursos per donar suport a la recerca, a la docència i a l'aprenentatge.

Un total de 4.163 usuaris han participat en les formacions i valoren aquest nou servei amb un 8,76.
També s'han fet cursos de formació virtuals, amb l'assistència de 1.615 alumnes, de suport a la creació de treballs

acadèmics, a la gestió de les referències bibliogràfiques amb Mendeley i cursos de diversos estils de citació que

s'utilitzen en les diferents àrees d'estudi.

4.163 participants

Formació

301 cursos 
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La Sala d'Estudi UAB (Biblioteca de Ciències

Socials) ha estat oberta 24 hores tots els dies de
la setmana durant el període lectiu.   

A més a més, s'han obert les plantes 0 i -1 de la

Biblioteca de Ciències Socials en horari de 9 del

matí a 12 de la nit durant els caps de setmana

dels períodes d'exàmens (gener, maig i juny).
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S'ha donat resposta a 2.262 consultes d'informació que han

arribat pels diferents canals disponibles

1.263
543

327 129Bústies institucionals

Pregunt@

Whatsapp
Opina



S'ha millorat la visibilitat del

Dipòsit Digital de Documents i

per tant, la difusió i l'impacte de la

producció científica de la UAB.

Aquest any s'han publicat al DDD
15.374 documents  i som  a prop

d'arribar als 200.000 en total. 
Tot això és possible gràcies a les

prestacions que el DDD ofereix

als centres i grups de recerca de

la Universitat, que confien cada

cop més en les fortaleses del

nostre repositori per difondre la

seva recerca.

Recerca

2
Creixement imparable
del DDD
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E L  T E R M Ò M E T R E  D E  L A  U A B

Compromís de les #biblioteques
UAB amb l'accés obert

Aquest instrument recull les dades sobre l'estat

de les publicacions en accés obert de la

Universitat  l'any 2019.

S'han fet 119 sessions d'assessorament personalitzat
al Personal Docent i Investigador.
Els temes principals que s'han tractat a les sessions

són:

Índexs bibliomètrics per a

les convocatòries

d'acreditació de la recerca

Publicació en accés obert

Gestió de la identitat

digital

Gestió de les dades de

recerca

Propietat intel·lectual i drets

d'autor
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La  Núria Casaldàliga Rojas
assumeix la direcció del
Servei de Biblioteques al

setembre de 2019, en

substitució del Joan Ramón
Gómez Escofet, que es va

jubilar  després de 31 anys

de dedicació a les

Biblioteques UAB.

La nova directora del Servei

de Biblioteques, es va

incorporar a la UAB com a

cap de la Unitat Tècnica de

Projectes (UTP) del Servei

de Biblioteques  l'any 2003.

Persones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.

3
Relleu en la Direcció del Servei de Biblioteques
de la UAB
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El Servei de Biblioteques com a membre del Consorci de
Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ha participat en

un programa de visites per a  incentivar l'intercanvi de

coneixements i d'informació entre el personal de

biblioteques que treballem a les diferents institucions del

consorci.

Les biblioteques de la UAB van organitzar 6 visites que van

tenir molt bona acollida per l'interès dels temes tractats com

per exemple: els  projectes de digitalització de col·leccions

patrimonials, el rol dels bibliotecaris/àries en la revisió de les

guies docents, la creació d'exposicions virtuals amb OMEKA
o la gestió de la producció científica entre d'altres.

A més a més de les visites organitzades, l'equip de les

biblioteques UAB ha pogut gaudir i aprendre dels companys
d'altres institucions que treballen en projectes innovadors.

F

Treballem en xarxa:
visites del CSUC

9



#orgullUAB
L'equip del Servei de Biblioteques

durant aquest any ha comptat amb
166 persones
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Durant aquest any, la Biblioteca de Ciència i Tecnologia ha
reformat el vestíbul per crear un espai més informal i flexible
amb zones de relax per als usuaris.

Les necessitats dels usuaris canvien i es considera estratègic un

replantejament dels espais per adaptar les biblioteques UAB a

aquestes noves demandes. Per aquesta raó, altres biblioteques

com la Biblioteca de Medicina ha remodelat la zona  d'accés i la

Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ha actualitzat

l'entrada superior  per millorar l'accessibilitat dels usuaris.

Així mateix, la Sala de Revistes de la Biblioteca d'Humanitats ha

començat  a redissenyar els seus espais amb l'objectiu de fer-los

més flexibles.

Campus4
CAMPUS: els espais, les
col·leccions i els usuaris
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Col·lecció digital

Col·leccions
patrimonials de la UAB

El Servei de Biblioteques segueix apostant per una col·lecció digital per afavorir la seva

consulta des de qualsevol dispositiu i en qualsevol moment. Per aquesta raó, ha destinat el

88% del seu pressupost bibliogràfic a recursos digitals, la qual cosa ha permès als usuaris

fer 2.075.166 consultes a revistes, llibres i bases de dades en línia i descarregar 3.932.208
documents a text complet.

La voluntat de millorar l'accés i visibilitat  als documents digitals impulsa un dels grans

projectes de l'any que ha estat la incorporació de 21.000 registres de col·leccions
patrimonials de la UAB a la biblioteca digital Europeana.
Aquest projecte ha incrementat la difusió de les col·leccions de les biblioteques de la UAB

així com el prestigi de la institució com a preservadora de col·leccions d'alt valor

documental.
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Millora dels serveis

Xarxes socials

Pel que fa a la millora dels serveis i recursos durant l'any 2019 les biblioteques de la UAB,

juntament amb totes les institucions que integren el CSUC, han millorat les condicions del

servei de préstec augmentant els nombre de llibres i ampliant els dies de préstec.

La interacció dels nostres usuaris a les xarxes socials posa de relleu la valoració positiva
que fan dels continguts de les #bibliotequesUAB.

Congressos

Public Knowledge ProjectS'ha col·laborat en l'organització del congrés internacional del                                                                                            

(PKP) que s'ha celebrat a la UAB.

Durant la celebració del congrés, l'equip de biblioteques va oferir dues conferències sobre

el rol de l'accés obert en el context de la Ciència Oberta i va explicar les eines que els

investigadors tenen disponibles per a la publicació de la recerca en revistes amb impacte.
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5
Governança

GOVERNANÇA: estratègia,
qualitat i tecnologia

L'assoliment global dels objectius durant el
2019 del Servei de Biblioteques ha estat
96,07 %.

Coincidint amb el relleu de la direcció
del Servei de Biblioteques, es publica el
nou pla estratègic 2019-2022. Aquest
pla guiarà les prioritats de les
biblioteques per assolir un nombre
important d'actuacions alineades amb
l'estratègia                                  de la UAB.Horitzó 2030
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https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/pla-estrategic-2018-2030-1345737643828.html


La comunitat UAB està molt satisfeta de les biblioteques de la UAB i els usuaris  valoren el servei amb un 8,1 i al seu
personal amb un 8,5. Seguirem millorant per tots vosaltres.

Personal

8,5

Servei

8,1
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Projectes de col·laboració

Innovacions tecnològiques

Exposicions virtuals

Després de més de 20 anys fent exposicions presencials, les biblioteques de la UAB han

apostat per la innovació i s'han començat a realitzar                                              amb el programari

lliure OMEKA que disposa d'un mòdul específic per crear-les de manera més enriquida.

Aquest projecte permet difondre les  col·leccions més enllà dels nostres espais físics

arribant a un públic més ampli.

exposicions virtuals

S'ha participat en un projecte de col·laboració amb el departament de Musicologia i Art de

la UAB per desenvolupar un web de difusió de la

 iconografia musical a Catalunya.

Una altra de les innovacions tecnològiques que s'ha dut a terme aquest any

s'ha realitzat en el

S'ha contractat la darrera versió del producte Syndetics Unbound i això ha

permès millorar la interacció amb els usuaris que ara tenen la possibilitat

d'afegir comentaris i valoracions dels nostres registres així com accedir a

noves funcionalitats que ofereix el producte.

Cercador de les biblioteques UAB.
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https://blogs.uab.cat/bibliotecainformacions/2019/12/18/omeka-classic-la-nova-plataforma-de-les-biblioteques-uab-per-crear-exposicions-virtuals-piera-beatriu/
https://icmuc.uab.cat/
https://blogs.uab.cat/bibliotecainformacions/2019/09/16/el-servei-de-biblioteques-implementa-syndetics-unbound-al-cercador-busquests-muntsa/


Reconeixement
6

RECONEIXEMENT: visibilitat i
projecció exterior

Les Biblioteques de la UAB han aconseguit per segon any

consecutiu posicionar-se com una de les biblioteques
universitàries més eficients d'Espanya segons el Ranking

de Bibliotecas Españolas Universitarias (SECABA-Rank).
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http://secaba.ugr.es/rank/


Durant el 2019 s'han ampliat les aliances i resultat d'aquestes, són els donatius
bibliogràfics que s´han gestionat per poder posar aquestes col·leccions a disposició de

tots els usuaris. Volem destacar aquest any el donatiu de llibres d'Egiptologia de
l'Institut d'Estudis del Pròxim Orient Mitjà i el de Raimon Escudé i Pladellorens que

conté documents de temàtica relativa a ciències polítiques, sociologia, història

contemporània i economia.

S'ha celebrat la quarta edició del                                                                                                     

que és un reconeixement a aquelles persones o institucions que han fet

aportacions destacades a les biblioteques de la Universitat. Aquest any els

guardonats han estat José Manuel Blecua Perdices, Miguel de Moragas i Spà i
Martí Olaya Galcerán.

Premi "Amics de les Biblioteques de la UAB" 
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https://blogs.uab.cat/bibliotecainformacions/2019/12/17/presentacio-dels-premiats-de-la-4a-edicio-2019-del-premi-amic


Durant la Setmana de l'Accés Obert el

personal de biblioteques ha posat en marxa

una activitat molt innovadora aquest any :

l'Escape Room d'Accés Obert. Aquesta

activitat ha permès als usuaris apropar-se i

entendre què és l'accés obert i quins són els

seus beneficis amb una activitat lúdica i

distreta. L'activitat ha tingut molt bona

acollida i es preveu que es facin més edicions

en el futur.

La Biblioteca d'Humanitats, com a membre de la Xarxa d'Humanitats

Digitals, ha col·laborat en l'elaboració del                                                            

 que es troba disponible a la plataforma Coursera.

MOOC Humanidades Digitales
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https://es.coursera.org/learn/humanidades-digitales


Cal destacar que el personal de

les biblioteques ha realitzat un

total de 26 presentacions en
jornades i congressos
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Les imatges són una eina de comunicació molt potent i  per aquesta

raó el Servei de Biblioteques ha apostat per utilitzar els vídeos per

explicar els serveis, recursos i activitats que els usuaris de la

comunitat UAB tenen a la seva disposició. Podeu consultar els

videos al                                      de les biblioteques UAB.    Canal Youtube  

https://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg


biblioteques

2.088.633

visites presencials a les
biblioteques

36.515
metres quadrats

2.665.422
visites al web

166 equip humà

4.896
places

82 sales de
treball en
grup
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2019 Les xifres de les
#bibliotequesUAB



64.451 llibres-e

DOCUMENTS DE LA COL·LECCIÓ EN PAPER

1.335.273

1.286.551 llibres

48.722 revistes

RECURSOS DE LA COL·LECCIÓ DIGITAL

93.091

28.640 revistes-e

llibres adquirits en
format digital

72%
revistes subscrites
en format digital

91%

3.932.208 
descàrregues de documents



242.123
llibres

39.760
sales de treball

34.139
ordinadors portàtils

SERVEI DE PRÉSTEC
              
334.772

objectes (auriculars, USB,
carregadors...)

18.627

Dipòsit
Digital de
Documents

194.189
documents

11.661
documents de recerca publicats

8.396.294
descàrregues

82
grups de recerca



15.879
seguidors

7.405
seguidors

3.057
seguidors

Xarxes socials

8,1 valoració
global de les
biblioteques

valoració de
l'atenció i tracte
personal

8,5



Vols saber-ne més? Consulta la
Memòria 2019

Visita les #BibliotequesUAB

www.uab.cat/biblioteques

www.uab.cat/biblioteques/pregunta

@bibliotequesUAB

www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos

@bibliotequesUAB

@biblioteques_UAB

https://ddd.uab.cat/pub/infanu/29/memoriaSBUAB_a2019.pdf
http://www.uab.cat/biblioteques
http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos

