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“La biblioteca, més del
que imagines!”
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MISSIÓ
La missió del Servei de Biblioteques és proporcionar recursos informatius i serveis
de màxima qualitat d’acord amb els objectius d’excel∙lència de la UAB en
.
l’educació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement

VISIÓ
Les biblioteques de la UAB són el teu aliat permanent en tot el cicle
d’aprenentatge, docència i recerca, alhora que col∙laboren proactivament en
l'assoliment dels objectius d’excel∙lència de la Universitat. Es potencien els
recursos i serveis digitals i ens fem presents en tots els entorns.

VALORS
Orientació a l’usuari:

La satisfacció de les necessitats i expectatives dels
nostres usuaris és l’eix central de les nostres activitats.

Millora continuada:

Innovació i cerca sistemàtica de la millora en
l’eficiència i l’eficàcia. L’excel∙lència l’assolim amb el treball en equip i la
cooperació bibliotecària.

EIXOS ESTRATÈGICS
Per facilitar l’accés a la informació i als serveis
necessaris per aprendre, ensenyar, investigar i
transferir coneixements a la societat s’han
establert cinc eixos:
1.Aprenentatge i Docència
2.Recerca
3.Espais i Recursos
4.Comunicació i Promoció
5.Equip i Gestió

Aprenentatge i Docència
• 1.1. Donar suport als alumnes
tot el seu cicle d’aprenentatge.
• 1.2. Donar suport als
d’eines i materials.
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Recerca
• 2.1. Donar suport al PDI i als grups i centres
d’investigació en tot el cicle de la recerca.
• 2.2. Recollir la producció

científica de la UAB.

• 2.3. Posar en marxa i desplegar el Servei

Virtual
de Propietat Intel∙lectual i Accés
Obert.

Espais i Recursos
• 3.1. Implementar un nou entorn informàtic per als usuaris de
les biblioteques universitàries de Catalunya.
• 3.2. Actualitzar i renovar l’equipament informàtic.
• 3.3. Incorporar nous programaris, aplicacions i eines
informàtiques.
• 3.4. Avançar en un nou model d’espais bibliotecaris.
• 3.5. Aconseguir que el contingut digital sigui la part
fonamental de les col∙leccions de les biblioteques.
• 3.6. Desenvolupar plans de col∙leccions especials i fons
singulars incentivant actuacions que permetin la seva
integració i difusió.

Comunicació i Promoció
• 4.1. Optimitzar la comunicació amb els usuaris

actuals i potencials
• 4.2. Promoure les activitats de les
biblioteques que fomentin les relacions amb
els usuaris
• 4.3. Fomentar noves formes de
finançament i d’obtenció de recursos

Equip i Gestió
• 5.1. Fer créixer professionalment i gestionar el

coneixement de l’equip.
• 5.2. Optimitzar circuits i processos.

