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Us presentem les principals fites aconseguides durant l'any 2021



1Docència
INNOVACIÓ DOCENT I  MILLORA DE
L'EXPERIÈNCIA DE L'USUARI

Aquest 2021 els espais redissenyats
del  COMTEC Centre (BCHG) i  i Sala de
Revistes (BH) han començat a acollir diverses
activitats docents, de co-creació i tallers
experimentals.

S’ha comptat amb l’assessorament del personal
bibliotecari per preparar les 40 activitats de
suport a la innovació docent que s’hi ha dut a
terme.  

https://www.uab.cat/web/que-oferim/comtec-1345838665198.html


 
Durant la Setmana de l'Educació Oberta, el
PDI ha assistit a les conferències sobre els
REO (Recursos Educatius Oberts), on s’han
explicat els beneficis que aporten a la pràctica
educativa.
 
S'ha presentat el Kit de  REA,  la guia que ha
adaptat REBIUN on s’explica com crear,
utilitzar i compartir els recursos educatius en
obert.
 
A la xerrada "Aprendre a nedar a l’oceà digital”,
s'ha parlat sobre els MOOCs de la UAB, el
programa  Coursera-UAB i el nou portal
Teaching Center de suport al professorat.
 

https://www.uab.cat/web/detall-noticia/open-education-week-2021-1345729159515.html?noticiaid=1345836253476
https://rebiun.libguides.com/c.php?g=686349


FORMACIÓ
 
Més de 5.200 usuaris han participat en l’oferta
formativa que s’ha organitzat des de les
#bibliotequesUAB.
Han valorat aquest servei amb un 9,16.
 
El Servei de Biblioteques ha col·laborat amb l’Àrea de
Formació i Desenvolupament Professional impartint
els següents cursos adreçats al PDI:

Com publicar recursos docents en obert a la UAB.
Propietat intel·lectual en la tasca docent i
investigadora del PDI.
Mendeley per a la gestió de la recerca.
Recursos educatius en obert i Viquipèdia.

  
 
 



 
INFORMACIÓ
 
S’han atès un total de 3.784
consultes d’informació pels
diversos canals de comunicació que
s'ofereixen als usuaris.



MÉS FINANÇAMENT PER PUBLICAR EN ACCÉS
OBERT: els acords transformatius

Anomenem acord transformatiu al contracte que
s’estableix entre la universitat i l’editor de revistes
acadèmiques en el qual el model de subscripció passa
de “pagar per llegir” a “pagar per llegir i per publicar
en accés obert”. Per a l’autor de l’article voldrà dir
poder optar a tenir una APC (article processing
charges) gratuïta o amb descompte.

Enguany s'han signat acords a nivell nacional amb els
editors Elsevier, Wiley, Springer-Nature i l’American
Chemical Society (ACS) pel període 2021-2024, i el
Servei de Biblioteques ha gestionat l’assignació de
233 APC a personal docent i investigador així com a
estudiants de doctorat de la universitat, per publicar
els seus articles en accés obert. 
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Font: https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/termometre-de-la-recerca-en-obert-a-la-uab-1345734849364.html
Conulta: 10.05.2022
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COMPROMÍS DE LES #BIBLIOTEQUESUAB AMB L'ACCÉS OBERT
 
Durant el 2021 s’ha estrenat un nou Termòmetre de la recerca en obert de la UAB que
mostra els documents dels últims 3 anys informats a EGRETA, la nova base de dades de
recerca de la universitat, amb l’enllaç al text complet al repositori institucional, DDD. 
 
També s’han fet interoperables les aplicacions EGRETA i DDD per tal que articles, llibres i
material de jornades que es pengin al portal de la recerca siguin visibles des del DDD.

https://www.uab.cat/web/recerca/open-access-uab/termometre-de-la-recerca-en-obert-a-la-uab/termometre-2021-1345809000615.html
https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/termometre-de-la-recerca-en-obert-a-la-uab-1345734849364.html


SETMANA DE L'ACCÉS OBERT
 
Com cada any, a l’octubre es celebra arreu del món la  Setmana
Internacional de l’Accés Obert, una iniciativa anual per promoure
l’accés obert (AO) en el món acadèmic i de la recerca.
 
A la UAB s’ha organitzat una xerrada en la que el Servei de
Publicacions ha presentat la plataforma de revistes de la UAB i el
Servei de Biblioteques ha explicat els beneficis dels acords
transformatius.

REVISTES CIENTÍFIQUES DIGITALS DE LA UAB

https://www.uab.cat/web/detall-noticia/setmana-internacional-de-l-acces-obert-2021-1345729159515.html?noticiaid=1345851887322


3 NOVES INCORPORACIONS AL SERVEI DE
BIBLIOTEQUES

En els darrers anys es va produint de manera
esglaonada el relleu generacional entre el personal del
Servei de Biblioteques. Aquest 2021 s’ha fet el
nomenament de nous bibliotecaris que han acabat el
procés d’oposició així com diversos membres de
l’escala administrativa i d’auxiliars de serveis.

Persones

#benvinguts #benvingudes #orgullUAB
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JORNADA ANUAL "COMPARTINT CONEIXEMENTS"
 
S’ha celebrat, amb tot el personal del Servei de Biblioteques,
la quinzena jornada “Compartint coneixements a les
biblioteques de la UAB” que s’ha centrat en els objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) a les Biblioteques de la
UAB, en les activitats que porten a terme les Comunitats
Orientades a Reptes Estratègics  de la UAB i en la presentació
del COMTEC centre.

https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/la-sostenibilitat-a-les-biblioteques-uab-1345844178273.html
https://www.uab.cat/web/recerca/itineraris/innovacio-i-transferencia-de-coneixement/cores-uab-1345841943196.html


Aquest any la Biblioteca de Medicina ha
inaugurat un espai polivalent en el vestíbul de
la biblioteca, ha habilitat una nova sala de
silenci i també ha obert noves aules
d’informàtica, a la primera planta, que es
gestionen des de la Facultat de Medicina. 

 Aquests nous espais diferenciats permetran
donen resposta a les necessitats canviants
dels usuaris i són una millora en la prestació
del servei.

  
La Biblioteca de Ciències Socials ha treballat
per donar resposta a la petició dels estudiants
de disposar de més espais per treballar en
grup, amb la inauguració de quatre noves
sales de treball en grup en la planta –1 de la
biblioteca.
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FONS PALOMARES
 
La Biblioteca de Ciència i
Tecnologia ha posat a disposició
dels usuaris la col·lecció digital
de l’arxiu Jordi Bigues sobre
l’accident nuclear que va tenir
lloc a Palomares (Almeria), l’any
1966. El fons conté documents
tant personals com oficials i
públics: notes manuscrites,
retalls de premsa,
correspondència, informes
oficials, articles científics, llibres
i publicacions.
 
 

CÒMICS
 
La Biblioteca de
Comunicació i Hemeroteca
General  ha inaugurat un
espai dedicat al còmic, que
agrupa tots els documents
d’aquesta temàtica, arran de
la cessió d’un fons de la
família Hernández-García
del Pino.  

FANZINES
 
S’ha digitalitzat la col·lecció de
700 fanzines que es conserven
a la Biblioteca de Comunicació
i  Hemeroteca General de la
UAB i que va donar el Dr.
Eugeni Giral, que ha estat
professor de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de
la UAB.

COL·LECCIONS ESPECIALS

https://ddd.uab.cat/collection/palomares


ELS USUARIS TRIEN LA COL·LECCIÓ DIGITAL

EL 2021 els usuaris de les #bibliotequesUAB tenen gairebé 53.000
llibres digitals a prova i els títols més consultats són adquirits a
finals d’any per incorporar-los a la col·lecció de la biblioteca digital.

MILLORES EN LA GESTIÓ DE LA
COL·LECCIÓ
 
El sistema RFID (Radio Frequency
Identification)  és un projecte
d’innovació tecnològica que arriba
a les biblioteques facilitant la
gestió documental així com les
opcions d’autoservei dels usuaris,
entre altres. Durant el 2021 s’han
etiquetat tots els fons de les
biblioteques de Ciència i
Tecnologia, Veterinària i
Comunicació i Hemeroteca
General.



ELS CONTINGUTS MÉS VALORATS A LES XARXES SOCIALS
 
Cada any augmenta la interacció amb els nostres usuaris a les xarxes socials de les
#bibliotequesUAB. Recollim alguns dels continguts que més han agradat.
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LES BIBLIOTEQUES UAB CONTRIBUEIXEN A
L'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
 
S’ha elaborat i publicat al web el pla La
sostenibilitat de les Biblioteques de la UAB,
que relaciona els eixos del Pla Estratègic 2018-
2022, amb 14 actuacions dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) i amb 12
accions del Pla Campus Saludable i Sostenible
de la UAB. En els darrers anys el Servei de
Biblioteques ha participat en iniciatives
diverses per millorar de la gestió ambiental dels
edificis, així com ha format part de grups de
treball transversals de sostenibilitat, igualtat i
integració social.

 Aquest nou pla recollirà les accions realitzades
per les biblioteques per contribuir als ODS.

  

https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/la-sostenibilitat-a-les-biblioteques-uab-1345844178273.html
https://www.uab.cat/doc/PlaCampusSaludableSostenible2018-2022


INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

Un dels projectes més importants de l’any ha
estat el canvi de sistema de gestió de
biblioteques amb la implementació d’Alma.
Aquest canvi suposa un pas endavant en la
integració de funcionalitats, tals com la gestió
de  recursos electrònics, el préstec
interbibliotecari o la gestió de GEPA.

També s’ha instal·lat la nova interfície de
consulta del Cercador, més amigable, ràpida i
eficaç. 

 



RENOVACIÓ DEL CERTIFICAT DEL SISTEMA
DE QUALITAT
 
Amb el lema “Un compromís per a la millora de
la qualitat de la universitat pública”, la UAB va
signar un Contracte programa amb la
Generalitat de Catalunya pels anys 1998-2001
i en aquest marc, les biblioteques UAB van
rebre la seva certificació ISO 9001 el març de
l’any 2000.
 
El certificat té una vigència de 3 anys i s’ha
renovat ininterrompudament, la darrera
vegada l’any 2021. El nostre sistema de Gestió
de la Qualitat proporciona els mecanismes per
assolir les expectatives dels usuaris i els
compromisos assumits a la Carta de Serveis i
garanteix la millora contínua de tots els
processos que es duen a terme. 
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Reconeixement

PREMI AMICS DE LES BIBLIOTEQUES UAB
 
El 18 de novembre 2021, dins del marc de la Festa
Anual dels Amics de la UAB, es va lliurar la sisena
edició dels Premis Amics de les Biblioteques que es
va concedir a Bonaventura Bassegoda i Hugas,
catedràtic d’Història de l’Art a la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) des de 1998, i d’on és
professor des de 1978.
 
A més d’altres càrrecs, és el director de la Biblioteca
Digital d’Història de l’Art Hispànic
(www.uab.cat/biblioteques/arthispanic), un projecte
que es va encetar el 2008 amb la col·laboració de la
Biblioteca d’Humanitats, especialitzat en la literatura
artística del segle XIX i principis del XX. La BDHAH
recull documentació digitalitzada de tot tipus:
revistes, assaigs, catàlegs d’exposicions, monografies
sobre artistes o sobre edificis i conferències.

  

http://www.uab.cat/biblioteques/arthispanic


LA SETMANA INTERNACIONAL DEL JOC A
LA UAB
 
Un bon nombre d’estudiants ha participat en la
gimcana que s’ha organitzat amb motiu de la
celebració de la Setmana Internacional del Joc a
les biblioteques.
 
Els concursants van haver de resoldre  diverses
proves preparades per les biblioteques UAB. El
guanyador es va endur un val d’Abacus mentre
que la resta de participants van rebre un lot
d’obsequis de la Unió Europea.

  
 



2021
Les biblioteques
UAB en xifres

34.486
Metres quadratsBiblioteques

11

166
Equip humà

4.492
Punts de lectura

56
Km. lineals de llibres

27.150
Hores obertura Biblioteca

4.380
Hores obertura Sala d'Estudi

Dades
generals



1.322.815 804.101

Col·lecció

Llibres1.274.096
Revistes48.719

Llibres-e639.949
Revistes-e164.152

7 %
Despesa bibliogràfica en paper 

Despesa bibliogràfica digital

Total descàrregues Biblioteca Digital

2.040.518

93 %

Documents de la col·lecció en paper Recursos de la col·lecció digital



Grups i Centres de recerca

227.947

101
17.022

Registres

8.617.587 Descàrregues

Amb portal propi

Documents de
recerca publicats

Recerca

233 APC assignades a PDI i
doctorands

Accés

obert

Fitxers5.796.775
TB31



Préstec 163.254 Total préstecs

5.027.545 Pàgines visualitzadesWeb

Formació

5.276
Assistents

179
Sessions de formació

104
Assesoraments en línia

9,16
Valoració



3.784 Consultes rebudes

* Dades 2019

Atenció a

l'usuari

Valoració
8,10
8,50

Valoració global *

Atenció i tracte
personal*



Visita les #BibliotequesUAB
www.uab.cat/biblioteques

www.uab.cat/biblioteques/pregunta

@bibliotequesUAB

www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos

@bibliotequesUAB

Vols saber-ne més? Consulta la
Memòria 2021

http://www.uab.cat/biblioteques
http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta
https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://ddd.uab.cat/record/29

