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LA BIBLIOTECA UNIVERSITÀRIA DE CASTELLÓ: UNA VISIÓ CAP AL
SEGLE XXI

Resum

La biblioteca universitària de Castelló ha experimentat canvis importants des
de la seva creació, i ara el repte del segle XXI és consolidar un servei destinat
i enfocat principalment cap als nostres usuaris.

Per aconseguir tal finalitat s’han introduït una sèrie de millores com són: la
implementació de noves aportacions de documentació electrònica; un millor
aprofitament d’espais bibliotecaris destinats a la docència i la investigació;
l’adequació a les necessitats que sorgeixen dia a dia… en definitiva, mesures
per adaptar-nos a les demandes dels nostres usuaris que no són les mateixes
avui que els tres darrers anys, ni tampoc les que ens esperen el proper
mil·leni.

La biblioteca universitària s’entén com  un servei d’informació i no tan sols com
a facilitadora de documentació universitària. En aquest sentit, la Universitat
Jaume I de Castelló, des dels seus inicis, va integrar tot allò referent a la
documentació i informació, agrupant la documentació de la Unió Europea,
l’Arxiu General de la Universitat, les col·leccions especials (donacions, arxius
personals…), la secció d’intercanvi amb altres institucions, els mitjans
audiovisuals, etc.

Finalment es presenten una sèrie de propostes a nivell de cooperació
bibliotecària, de gestió de la documentació i de difusió de la informació que
seran la base del nostre treball bibliotecari per al proper mil·leni.

Introducció

L’objectiu d’aquesta comunicació és destacar les principals línies de treball
desenvolupades i encaminades a afrontar els canvis, que previsiblement, es
produiran al segle XXI.

Aquest estudi el dividirem en tres blocs: antecedents, nou edifici i projectes de
futur. El primer bloc es dedica a realitzar un breu repàs de la historia de la
biblioteca des de l’època del Col·legi Universitari de Castelló (CUC) fins l’abril
de 1999, on es presenta l’evolució, estructura i funcionament de la biblioteca
universitària. Al segon bloc s’explica la concepció i disseny de l’edifici central
de campus i del sistema bibliotecari de la Universitat Jaume I. El tercer bloc
tracta sobre els projectes futurs per als quals tenim presents, en tot moment,
les tecnologies de la informació i les preferències dels usuaris.

1.- Antecedents

La biblioteca universitària de Castelló va nàixer l’any 1969 amb la creació del
Col·legi Universitari de Castelló (CUC), el qual en un primer moment va
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dependre d’un Patronat i després de la Universitat de València. La biblioteca
durant aquests primers anys disposava d’una sèrie de recursos molt limitats
tant pel que fa al personal com pel que fa als recursos econòmics; l’horari
d’atenció al públic era molt reduït; el període de préstec i el nombre de llibres
per endur-se a casa era exigu; no es seguia cap tipus de normativa
internacional pel que fa al processament tècnic, etc.

Aquesta situació va durar fins març de l’any 1988. Pocs mesos després es
presentava a la direcció del CUC un projecte de funcionament de la biblioteca
on es definien les línies mestres a seguir, com p.e.: la centralització de tot el
material bibliogràfic que estava repartit pels diversos despatxos del professorat
que impartia classes en aquest centre; la creació d’una comissió de biblioteca
constituïda per un membre de cadascuna de les delegacions dels
departaments de la Universitat de València a Castelló. També, es va definir
una política centralitzada d’adquisicions bibliogràfiques com a conseqüència
de la qual els professors ja no podrien comprar directament a les llibreries, a
càrrec del pressupost de CUC, sinó que havien de sol·licitar-ho a través de la
biblioteca; l’ampliació de l’horari sense tancar a migdia va millorar molt l’accés
al fons bibliogràfic i documental; es va començar a processar correctament tot
el material nou que ingressava a la biblioteca i s’iniciava una reconversió del
fons antic bibliogràfic adquirit des de l’any 1969 que en alguns casos no
estava enregistrat i en altres estava processat sense seguir cap tipus de
normalització. A més a més, es posaren en funcionament nous serveis
d’informació i assistència als lectors, etc. En definitiva, en aquesta etapa, des
de març de l’any 1988 fins a setembre de 1991, any de la creació de la
Universitat Jaume I, van quedar establertes les bases del que és avui la
biblioteca universitària de Castelló.

Així amb la creació de la Universitat Jaume I (1) es va passar de manejar
partides econòmiques insignificants per a tot l’any a gestionar, el curs 1991/92,
diversos milions de pessetes, la qual cosa  va permetre adquirir material que
mai s’havia pogut comprar i poder iniciar una col·lecció hemerogràfica. A
principis de l’any 1992 es va implementar el sistema automatitzat (VTLS) i
pocs mesos després, s’aplicava un nova classificació bibliogràfica, Library
Congress Classification (LCC), comptant amb el suport fonamental de la
Universitat Pompeu Fabra. Durant aquests primers anys la Generalitat
Valenciana va financiar diversos projectes presentats per la biblioteca
referents a infrastructura informàtica, ajudes per a la compra de material
bibliogràfic, la posada en funcionament de mitjans audiovisuals… Així mateix,
es va crear una sala per a dipositar la normativa internacional UNE, ASTM, es
va posar en marxa la secció de Fons Local, etc.

En aquest temps la Universitat Jaume I va experimentar un creixement
espectacular: dels 5.500 estudiants del curs 1991/92 va  passar a tenir-ne prop
de 13.000 el curs 1998/99. Durant tota aquesta dècada la Universitat ha tingut
fins a quatre campus diferents i conseqüentment es van anar obrint
biblioteques en cada campus per tal de donar suport a tots els membres de la
comunitat universitària. Ara bé, la tendència des de l’inici va ser crear un únic
campus i per aquesta raó es va planificar i dissenyar el Campus del Riu Sec



3

que actualment es troba en procés de construcció. Aquest campus acollirà en
un parell d’anys tots els estudis i titulacions que s’imparteixen a la UJI. La
biblioteca universitària ha anat adaptant-se als diversos canvis produïts en la
infrastructura i ha coordinat les quatre biblioteques existents.

La biblioteca del Campus Herrero conservava tot el fons bibliogràfic relatiu a la
titulació de mestre. L’agost de l’any 1996, la biblioteca es va traslladar al
Campus de Borriol paral·lelament al canvi d’ubicació dels estudis.

La biblioteca del Campus de la Penyeta Roja actuava com a central de
coordinació bibliotecària: era el lloc on es realitzaven les adquisicions
centralitzades, on estava el servei de préstec interbibliotecari i les altres
seccions administratives. El material estava disposat en lliure accés i recollia el
fons bibliogràfic de les titulacions de tecnologia, informàtica i disseny.

La biblioteca del Campus del Riu Sec es va inaugurar en octubre de 1995.
Estava ubicada a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.  Era la
biblioteca més gran de les quatre: tenia 1800 m2, 400 llocs de lectura amb
cabines per treball en grup. Aquesta biblioteca tenia la major part del seu fons
disponible d’accés directe.

La biblioteca del Campus de Borriol conté pràcticament tot el material de l’antic
CUC. Per la seva estructura i per una planificació ja establerta el fons
bibliogràfic està en sistema dipòsit i en les poques possibilitats d’espai
disponibles s’han posat a l’abast dels estudiants les obres de referència i els
manuals. Aquesta biblioteca és la única de les quatre que encara està prestant
servei, ja que les biblioteques de la Penyeta i de l’àrea jurídico-econòmica es
traslladaren fa pocs mesos a la biblioteca central del Campus del Riu Sec.

2.- Nou edifici

El 23 d’abril de 1999 s’obrien les portes d’un edifici destinat a biblioteca ubicat
al cor del Campus de la Universitat. A grans trets es tracta d’un edifici de 8.000
m2 en 7 nivells, amb capacitat per a 400.000 volums, 830 llocs de lectura amb
connexió a Internet , 40 cabines per a treball en grup…

En desembre de 1995 el director de la biblioteca va presentar a la Junta de
Govern de la Universitat un informe sobre la creació d’una biblioteca única de
campus amb un resultat de 34 vots a favor, 0 en contra i 3 abstencions. En
juny de 1996 es va confeccionar un programa de necessitats a l’Oficina
Tècnica d’Obres i Projectes de la UJI  per tal de posar en marxa el projecte de
construcció. A finals de 1997 s’iniciaven les obres de la biblioteca que ha estat
una realitat el mes d’abril de 1999.

L’edifici de biblioteca integra tot el servei de documentació de la Universitat
des de l’Arxiu General de la Universitat, Centre de Documentació Europea a
les diverses seccions o serveis. Totes les transaccions de préstec es realitzen
des del mostrador a la entrada de la biblioteca i mitjançant màquines
d’autopréstec.  També s’ha destinat tota una planta per a mitjans multimèdia i
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una altra planta per a revistes. La secció de manuals, butlletins oficials, obres
de referència, així com la Secció d’Obtenció de Documents es troben a la
primera planta de l’edifici, que és la que més tràfec té. A les últimes plantes de
la biblioteca s’ubiquen totes les obres d’investigació atenent a la classificació
de la Biblioteca del Congrés de Washington. També a l’última planta estan les
col·leccions especials, fons local i les oficines d’administració.

Cal indicar que en totes les plantes hi ha un punt d’informació assistit per un
ajudant de biblioteca. També existeixen una sèrie de màquines automàtiques
de fotocopiar en cadascuna de les plantes, a més de comptar amb una
persona del servei de reprografia de la Universitat que controla les diverses
màquines i facilita, en un espai ubicat a la planta d’entrada a la biblioteca,
assistència a les persones que volen que es facin les còpies.

Com a mostra de l’excel·lent acollida d’aquesta biblioteca entre els usuaris
assenyalarem que durant els mesos de maig i de juny de 1999 el número
d’entrades a la biblioteca fou de 136.997 persones i en el mateix període de
temps es van realitzar 16.969 préstecs.

Amb la nova biblioteca s’ha creat un lloc funcional i agradable per als usuaris,
amb molta llum, sense entrebancs per a les persones amb discapacitat, amb
servei de 24 hores durant algunes èpoques de l’any… i en definitiva s’ha
realitzat un esforç important perquè els usuaris es troben com a sa casa.

3.- Projectes de futur

Les biblioteques universitàries s’han d’adaptar  als canvis que provoquen les
noves tecnologies de la informació. Aquests canvis, ja tractats en la bibliografia
professional, obliguen a la biblioteca universitària a replantejar-se el seu
funcionament intern i els serveis informatius.

Les biblioteques universitàries compleixen avui bàsicament quatre funcions (2):
— Facilitar l’estudi
— Adquirir, organitzar i proporcionar accés a documents actuals per a l’estudi i
investigació
— Col·leccionar, conservar i proporcionar accés a documents retrospectius per
a les mateixes funcions.
— Informar, orientar i formar en el dens i complex mon del material bibliogràfic
existent.

A més d’aquestes funcions en sorgiran altres com les derivades de l’ús del
material multimèdia i de la documentació electrònica  que cada vegada té més
implantació en el món universitari com a suport d’informació.

En base a aquesta nova concepció de les funcions de la biblioteca
universitària, els projectes futurs i realitzacions actuals de la biblioteca de la
Jaume I tenen  els següents objectius:
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— Dissenyar un sistema d’informació pensant en els nostres usuaris
— Utilitzar les tecnologies però sempre en base a les necessitats d’informació.
— Plantejar noves funcions i revisar l’ús de la biblioteca.
— Treballar per a convertir la biblioteca en un centre d’informació, un centre
de formació i aprenentatge que integre els diversos recursos, un espai comú
de coneixement dins de la Universitat.

En aquest sentit, la biblioteca de la UJI anirà adaptant-se als canvis que vagen
produint-se, a les necessitats i als hàbits dels seus usuaris i amb la finalitat de
millorar la seva eficàcia i eficiència. Si en l’última dècada del segle XX hem
estat centrats en temes com centralització o descentralització, elecció de
software per al catàleg de biblioteca, immersos en processos de millora de
qualitat, en xarxes de CD-ROM, etc., ja és el moment d’entrar en el segle XXI
amb una nova redefinició de la biblioteca universitària, amb la consolidació
dels serveis que estem oferint i en la potenciació dels mitjans multimèdia.
Caldrà realitzar esforços en tots els temes referents a la informació i satisfacció
dels usuaris, en la gestió i conservació de la documentació, en la cooperació
bibliotecària i en la difusió de la informació.

Satisfacció dels usuaris
La satisfacció dels usuaris serà l’aspecte més important a tenir en compte i el
que caldrà cuidar més. Les tecnologies de la informació permetran que
l’ensenyament canvie moltíssim i la biblioteca com a servei ha d’estar
preparada per oferir les necessitats que vagen sortint.

Les bases de l’educació universitària derivaran cap a un canvi en la forma i
l’espai d’ensenyament (valoració del procés d’aprenentatge de l’alumne;
globalització de l’àmbit d’estudi, superació del límit físic de l’aula) i en la seva
concepció. (3)

Cal en primer lloc identificar i definir la tipologia dels usuaris de la biblioteca
del proper mil·leni. El seu perfil, possiblement, serà molt diferent a l’actual:
serà una persona habituada al treball amb ordinador, ja que serà una eina
fonamental a l’escola i al seu propi domicili el tindrà com un electrodomèstic
més, connectar-se a la xarxa per poder localitzar informació serà un fet
habitual, realitzarà pràcticament totes les seves feines per pantalla… en certa
manera es potenciarà l’autoservei bibliotecari.

La biblioteca universitària de Castelló davant d’aquesta situació ja està
preparada per poder introduir tant el hardware com el software per donar
resposta a totes les peticions (al nou edifici tots els llocs de lectura tenen punt
de connexió). En els pròxims anys la biblioteca serà el lloc natural on es podrà
utilitzar l’ordinador, aprendre llengües, fer treballs en grup, en definitiva la
biblioteca esdevindrà el centre facilitador de l’autoaprenentatge.

Gestió i conservació de la documentació
Pel que fa a la gestió de la documentació, la biblioteca universitària de la UJI
canalitzarà gran part de les seves peticions a les tendes virtuals. La venda on
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line ens permetrà una rapidesa important, una major rendibilitat (pels
importants descomptes, cas dels Estats Units actualment ja ofereixen fins al
40% del preu del material) i una millor eficàcia en la gestió.

La concepció actual d’adquirir llibres i revistes en suport paper a les llibreries
convencionals es compartirà (ja que en els propers anys no desapareixerà de
sobte el sistema tradicional) amb la gestió d’adquisició electrònica de parts o
capítols de llibres, articles de revistes, etc. Evidentment tot això comportarà un
canvi de mentalitat no sols per als gestors de la informació de les biblioteques
sinó que caldrà adaptar les estructures de la pròpia universitat (Servei de
Comptabilitat) per poder realitzar aquest tipus d’adquisicions.

A més de les tasques tradicionals bibliotecàries de selecció i adquisició dels
documents, la Universitat de Castelló està posant els mitjans al seu abast per
tal que l’accés als documents siga àgil i útil per als usuaris, mitjançant
l’establiment d’acords en aquest sentit i la inversió en programaris que
ofereixen aquest servei amb rapidesa, seguint la tendència actual de
proporcionar els recursos que els usuaris necessiten.

A principis de l’any 1999 s’han introduït noves eines com els formularis
electrònics per a sol·licitar material bibliogràfic, que venen a completar als que
ja fèiem servir en la Secció d’Obtenció de Documents. També s’ha dissenyat
una base de dades, accessible per la Web de la biblioteca, que permet saber
la situació de la sol·licitud de l’adquisició (si el material està exhaurit, rebut o
cancel·lat), quin professor l’ha sol·licitat, a càrrec de quin pressupost, etc.
Aquesta base de dades s’actualitza diàriament. La tendència és anar
canalitzant totes les peticions d’adquisició bibliogràfica, sol·licitar un llibre o
unes fotocòpies d’un article per via electrònica. Acudir a la biblioteca per
recollir un llibre o unes fotocòpies quedarà un poc obsolet.

La conservació de la documentació serà una funció important que haurà
d’efectuar la biblioteca universitària en els propers anys. En aquest moment el
nou edifici és la seu de tota la documentació en suport paper que genera la
Universitat i el lloc on es diposita tot el material obtingut per compra, donació i
intercanvi. Caldrà seguir en aquesta línia de conservació del suport tradicional,
però a més, amb l’emergència progressiva de nous suports documentals cal
analitzar les característiques dels diferents suports digitals per tal de garantir
la seva perdurabilitat i l’accés al seu contingut.

Un altre aspecte en l’apartat de la conservació serà tot el que es refereix a la
documentació de les comarques de Castelló (llibres, vídeos, revistes,
programes de festes, fullets, etc.) que per les seves característiques de poca
perdurabilitat tindrà un espai reservat a la biblioteca. La digitalització d’aquesta
documentació resultarà una eixida viable als problemes de recuperació de la
informació, ja que en alguns casos per les curtes edicions resulta impossible
poder localitzar el material. La creació d’aquesta base de dades no tan sols
referencial, sinó full text d’aquesta documentació és un dels projectes en els
quals començarem a treballar el segle XXI.
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Cooperació bibliotecària
La biblioteca universitària de Castelló té una ferma voluntat de seguir, mantenir
i aprofundir encara més en la cooperació bibliotecària. Cooperar significa
compartir recursos, la possibilitat de poder adquirir conjuntament el material,
poder utilitzar bases de dades que en alguns casos representen costos molt
elevats per a una institució… en definitiva participar en projectes amb altres
institucions.

Actualment es mantenen forts lligams amb totes les biblioteques universitàries,
a través de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) on la
biblioteca de la UJI participa en diversos grups de treball: Recursos Humans,
Préstec Interbibliotecari, Gestió de la Col·lecció;  i coordina el grup d’activitats
de documentació i creació i manteniment de la web REBIUN (4). També, des
de maig de 1998 forma part del Catàleg Col·lectiu de les Universitats
Catalanes, programa del Consorci de Biblioteques Universitàries Catalanes
(CBUC).

La intenció és continuar amb la cooperació a nivell de les biblioteques
universitàries i estendre aquesta cooperació fora de l’àmbit universitari. La
Jaume I pot jugar un paper fonamental d’obrir els seus serveis a la societat.
L’ajut i l’assessorament a altres institucions no universitàries pot ser d’una
gran vàlua. La Biblioteca de la Universitat Jaume I està predisposada a
treballar conjuntament amb les biblioteques públiques, centres de
documentació, biblioteques d’entitats privades… de l’entorn de Castelló.

Difusió de la informació
Pel que fa a la difusió de la informació, la biblioteca té consciència de la
importància del seu paper en l’àmbit acadèmic com a gestora i difusora de la
informació i en la seva faceta de comunicadora per la qual cosa ha apostat
clarament pels mitjans electrònics: des de l’automatització del catàleg fins el
correu electrònic per a la comunicació amb els usuaris, des de la creació i
manteniment de pàgines web a l’elaboració d’un servei de llistes de distribució
per comunicar les novetats als membres de la comunitat universitària.

La difusió informativa es realitza pràcticament tota per via electrònica, en
aquest moment per pàgina web i en el futur, per la tecnologia més escaient.
Mantenir informats als usuaris per la web de la biblioteca farà que es consulten
i s’utilitzen cada vegada més els serveis. L’accés al catàleg automatitzat via
web ha possibilitat que resulte molt més amigable i fàcil de realitzar les
cerques i ha representat una millora respecte al telnet, que pràcticament ja no
s’empra per part dels usuaris.

En els últims anys ha millorat moltíssim la difusió, ja que la biblioteca sempre
ha estat pionera en l’aplicació de les tecnologies, des del gopher (5) emprat a
principis de la dècada dels noranta fins l’aplicació de nous productes
informàtics i de millora constant en el nostre servei.

El desenvolupament de l’opció electrònica per a la difusió de la informació és
una realitat que està funcionant perfectament i en la qual hem d’efectuar



8

esforços per utilitzar la tecnologia puntera i fer que cada vegada es coneguen
més les coses que es fan a la biblioteca entre tots els membres de la comunitat
universitària.

Els principals projectes, a curt i mig termini, de la Biblioteca de la Universitat
Jaume I per aconseguir els objectius anteriorment indicats són:

• Mediateca
• Aula de Formació
• Potenciació dels serveis als usuaris
• Nous espais
• Biblioteca Digital

Com hem comentat anteriorment la biblioteca de la UJI apostarà molt fort per
tot el referent als mitjans multimèdia. Actualment ja existeix una secció
d’audiovisuals i està en projecte la creació de la mediateca a la biblioteca
central. Es proposa un concepte de mediateca implementat totalment sobre
una xarxa informàtica que proporcionarà els serveis de dades, video i audio a
tots els llocs de lectura. L’accés a la informació es realitzarà de manera on
line, ja que els continguts es trobaran als arxius digitals de dades que vindran
a substituir la utilització dels videos convencionals.

En aquest projecte es contempla que la sala multimèdia disposarà de 200 llocs
equipats amb ordinadors, interconnectats i capaços de reproduir text, imatges i
so, disposats al voltant d’un mostrador on es trobarà l’administrador del
sistema, que serà el responsable de controlar les connexions, la creació del
fons documental audiovisual, el manteniment i l’actualització de la informació i
la càrrega als diversos servidors. Com a valor afegit a la mediateca es té
previst crear sales de videoconferència i de realitat virtual.

La necessitat de crear l’Aula de Formació ve donada per la dificultat,
observada durant aquests anys de funcionament, d’oferir un adequat servei de
formació als usuaris de la biblioteca. Malgrat la planificació i l’interès que ha
tingut aquest tema sempre s’ha realitzat de manera divulgativa. Les pràctiques
de cerques en catàlegs automatitzats i bases de dades arribaven a un número
limitat de persones per la manca  d’un espai adequat de treball.

En la construcció del nou edifici de biblioteca es va tenir en compte aquest
aspecte tant important per al màxim aprofitament de la col·lecció i de les
instal·lacions a una biblioteca universitària. Així, es va dissenyar un aula de
formació ubicada a la planta baixa, de fàcil accés. El projecte consisteix en
l’equipament d’aquest espai amb 35 llocs convenientment dotats amb igual
nombre d’ordinadors, els quals tindran accés a tots els serveis via Internet.
D’aquesta forma s’organitzaran grups de professors, estudiants,… amb
interessos homogenis als quals impartir la formació corresponent. L’aula de
formació ocuparà un lloc diferenciat dins de l’edifici i sense descuidar la
formació individualitzada en els casos necessaris, permetrà un aprofitament
més racional dels recursos.
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L’aula de formació no tan sols s’utilitzarà per a formació d’usuaris externs, sinó
que també servirà per a impartir la formació necessària al propi personal de la
biblioteca o en el cas de personal de nou ingrés.

Pel que fa al projecte de potenciació dels serveis als usuaris, en els últims
anys s’ha intentat que la Secció d’Obtenció de Documents ocupara un lloc
destacat dins dels serveis que s’ofereixen als membres de la comunitat
universitària. En aquest sentit, s’han confeccionat formularis electrònics que
permeten als usuaris realitzar les peticions de manera àgil i pràctica; s’ha
actualitzat la pàgina Web; la major part de les transaccions documentals entre
altres centres es realitza per via electrònica i en el futur encarà més i s’ha difós
entre tots els departaments de la Universitat. Per a les comunicacions amb
usuaris i centres proveïdors es potencia l’ús, en aquest moment, del correu
electrònic.

Aquest servei està ubicat a la primera planta de la biblioteca central per tal de
facilitar l’accés i destacar el paper que tindrà en el futur com a suport
fonamental i complement de la investigació universitària.

Aprofitant les tecnologies de què disposem es posarà en marxa, molt aviat, un
servei de telepréstec de material convencional que consistirà en oferir la
possibilitat que el professor puga sol·licitar per correu electrònic a un compte
dissenyat per a tal efecte, el llibre, unes pàgines d’algun butlletí oficial, o altre
tipus de material (no disponible en documentació electrònica). Des de la
biblioteca per correu intern se li enviarà al seu caseller.

Tampoc ens oblidem en cap moment dels serveis ja en funcionament.
L’avaluació contínua dels serveis actuals dirigits als usuaris, mitjançant
l’anàlisi d’estadístiques i resultats,  permetrà la seva millora constant.

Per tal de donar resposta a les necessitats dels usuaris es diferenciaran nous
espais dins de l’edifici de biblioteca que facilitaran encara més l’accés i
recuperació de la informació. Es posaran en marxa entre d’altres el Centre de
Documentació del Medi Ambient, projecte que ha estat recentment patrocinat
per una empresa. A més també estan previstos altres centres o espais a
l’edifici de la biblioteca com Centre de Demografia Històrica, Centre de
Documentació de Disseny, Centre de Documentació Castellonenca, en base al
material del fons local que ja està funcionant, etc.

La idea és agrupar en un lloc tot el material sobre una matèria determinada i
que per les necessitats del professorat i estudiants així ho requereixen. En
aquesta línia d’espais o seccions dins de la biblioteca està com un dels
objectius la potenciació del Centre de Documentació Europea de la UJI, creat
l’any 1993, ja que és un servei molt consultat per tota la comunitat universitària
sent una porta oberta a les empreses, professionals i institucions.

La Biblioteca Digital és un altre projecte de la nostra institució. Els antecedents
els trobem  l’any 1995 amb la xarxa de CD-Rom i un any després es posava en
funcionament les llistes de distribució de sumaris de revistes (6). El projecte de
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Biblioteca Digital naix per a donar resposta a una demanda creixent dels
nostres investigadors que volen tenir un fàcil accés a la documentació des de
qualsevol lloc amb els mitjans tecnològics disponibles. L’objectiu del present
projecte és agrupar tot el referent a la documentació electrònica: bases de
dades on line, sumaris de revistes i tot el tema de les publicacions periòdiques
electròniques que cada vegada tenen més presència a les universitats. Amb
aquest servei s’aconseguirà un millor aprofitament de tots els recursos
electrònics disponibles, una millora de l’accés a la informació i es facilitarà un
suport fonamental a la investigació.

Totes les reflexions i propostes abans esmentades sobre el futur de la
biblioteca universitària de Castelló es fonamenten  sobre les tecnologies de la
informació que ja són i cada vegada seran més habituals entre els nostres
usuaris.

Per últim, la biblioteca ha d’entrar al segle XXI , com un lloc viu i dinàmic; les
estructures arcaiques tenen poc de sentit. L’adaptació d’espais dins del propi
edifici i la nova concepció dels serveis enfocats directament als usuaris faran
que la biblioteca universitària siga un punt de referència dins del propi campus
i en la societat. La plasmació d’aquestes idees i projectes permetran resoldre
gran part dels problemes abans de que es produeixen, sempre sense perdre
de vista l’heterogeneïtat de les necessitats dels nostres usuaris i les dificultats
econòmiques. No hi ha dubte, es millorarà la imatge de la biblioteca.

Vicent Falomir
Director de la Biblioteca Universitat Jaume I
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