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I. INFRASTRUCTURES
Instal·lacions i equipament
Antecedents
La biblioteca de la Universitat està ubicada en un únic edifici des de l’any 1999.
Aquestes instal·lacions van ser ampliades en l’any 2005 i concentren en un únic
lloc totes les tasques de processament tècnic i serveis bibliotecaris, així com la
major part dels documents bibliogràfics de la Universitat. A més, es presten
serveis bibliotecaris en totes les Seus de la Universitat, les quals compten amb
una col·lecció bibliogràfica bàsica.
Situació actual
L’edifici de la biblioteca de campus disposa d’una superfície de 14.096 metres
quadrats en sis plantes més una de dipòsit. Contem amb 2.062 llocs de lectura i
92 cabines de treball en grup. Tot l’edifici compta amb connexió WI-FI a internet.
Noves infrastructures en 2007:
- Préstec de portàtils: La Biblioteca va adquirir gràcies a una aportació econòmica
que vam obtenir després d’aconseguir l’avaluació de l’ANECA, 40 ordinadors
portàtils. Amb aquests equips hem posat en marxa un servei de préstec
d’ordinadors portàtils per hores als membres de la comunitat universitària.
- Ordinadors de taula a les cabines de treball en grup: Durant l’any 2007 s’han
instal·lat 43 ordinadors de taula a totes les cabines de treball en grup de les
plantes 1 i 2.
- Ampliació dels Kioskos per consulta del catàleg de la biblioteca: Hem continuat
amb la substitució dels terminals de consulta del catàleg de la biblioteca, de PCs a
28 Kioskos, per la millor adaptació d’aquests equips a la seua funció, ergonomia i
resistència.
Proposta
•
•
•
•

Incrementar el número d’ordinadors d’ús públic a la biblioteca.
Establir mecanismes eficaços per atendre les incidències i avaries que es
produeixen a nivell informàtic.
Ampliar l’oferta de dispositius per a préstec: pianos-teclats d’ordinador,
càmeres de vídeo i fotografia...
Facilitar l’accés a programari específic per a diferents tasques des de la
mediateca, com ara edició i tractament d’imatge, software estadístic, etc.
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II. ADQUISICIONS I PROCÉS TÈCNIC
Adquisicions bibliogràfiques
Antecedents
Des de l’inici de la Universitat (1991) la biblioteca té com a una de les seues
finalitats adquirir tot el material bibliogràfic i documental sol·licitat per la comunitat
universitària. Ja abans, des de finals de la dècada dels 80 al Col·legi Universitari
de Castelló (CUC), les adquisicions bibliogràfiques es gestionaven des de la
biblioteca.
Estat actual
La Secció d’Adquisicions Bibliogràfiques (SAB) és la responsable de gestionar
l’adquisició de tot el material bibliogràfic i documental, en qualsevol suport,
sol·licitat per la comunitat universitària de l’UJI. Així mateix també és l’encarregada
de rebre les donacions i intercanvis adreçats a la Universitat Jaume I.
La SAB, per a l’adquisició del material bibliogràfic i documental, des del gener del
1999, segueix el procediment aprovat mitjançant l’acord de la Comissió de
Biblioteca, núm. 14, del 10 de desembre de 1998 i aprovat per la Junta de Govern
del 21 de desembre de 1998, en el qual s’indica que la biblioteca s’encarrega de
l’adquisició bibliogràfica i les unitats de gestió, de la gestió pressupostària i la
informació comptable.
Quant al material bibliogràfic no periòdic, que inclou monografies, DVD, CD, etc.,
l’any 2007 s’ha incorporat al fons de la biblioteca un total de 21.967 exemplars,
dels quals han ingressat per compra 10.465 (47,64%), per donacions 10.505
(47,82%) i per intercanvi amb altres institucions 997 (4,54%). En les donacions i
intercanvis s’inclouen també les revistes.

INGRÉS MATERIAL BIBLIOGRÀFIC NO PERIÒDIC
2007

ESTAT ACTUAL COMANDES 2007

582; 5%

997; 5%

10465; 47%
10505; 48%
compra
donació
intercanvi

10465; 95%

exemplars rebuts
exemplars pendents
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Respecte a les publicacions periòdiques en paper, aquest any s’han adquirit per
subscripció 1.550 títols.
Proposta
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assessorar el professorat en la selecció bibliogràfica.
Establir canals de comunicació amb les unitats de gestió per a millorar el
servei.
Adquirir una nova eina informàtica per a la gestió de les adquisicions.
Fomentar les donacions i intercanvis.
Continuar portant a terme les adquisicions consorciades amb altres
biblioteques universitàries.
Participar en programes i sistemes de gestió consorciats, basats en
estàndards.
Aconseguir disposar d’una col·lecció documental equilibrada, entre el que vol
l’usuari i els interessos de tota la comunitat universitària.
Fer una avaluació de la col·lecció: qualitat: veure quins llibres estan caducats,
els que tenen noves edicions, etc.
Fomentar entre els estudiants les peticions per a l’adquisició de material
bibliogràfic.

Fons antic de la biblioteca
Antecedents
La biblioteca disposa d’una secció de fons antic formada per material bibliogràfic,
gràfic i documental que va ser creada en el seu origen per adquisicions finançades
amb el pressupost de diversos projectes d’investigació. Té finançament propi i les
obres s’adquireixen després de ser aprovades en les diverses reunions de la
Comissió del Fons Antic, en la que participen representants dels tres centres, i són
convocades cada any.
Estat actual
Actualment el fons està format per:

LLIBRES ANTERIORS A 1801
MAPES
FOTOGRAFIES
GRAVATS
DOCUMENTS
PERGAMINS
MANUSCRITS

2007
432
72
466
24
14
20
21
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Durant l’any 2007 s’han adquirit els següents exemplars:
LLIBRES ANTERIORS A 1801
MAPES
FOTOGRAFIES-POSTALS
FOTOGRAFIES-ALBÚMINA
GRAVATS
DOCUMENTS

6
15
447
18
2
14

Proposta
•

Es proposa continuar adquirint material bibliogràfic anterior a 1958, data de la
creació del Dipòsit Legal a Espanya. La temàtica d’aquestes adquisicions
estarà relacionada amb les tres àrees actuals de coneixement que té la
Universitat (humanística, tecnològica i jurídico-econòmica) i amb qualsevol
aspecte o activitat relacionada amb la província de Castelló.

Procés tècnic
Antecedents
Des de l’any 1992 la biblioteca de la Universitat Jaume I disposa d’un catàleg
bibliogràfic informatitzat, que és una part del sistema de gestió de la biblioteca i
està integrat amb altres mòduls del mateix sistema, com ara el préstec.
L’any 1995 es va subscriure un acord amb el Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya, pel qual la nostra base de dades bibliogràfica
s’integrava al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).
D’aquesta manera es feia augmentar la visibilitat d’aquest i s’aprofitaven uns altres
avantatges de la catalogació compartida, com ara la còpia de registres
bibliogràfics, l’aplicació d’estàndards comuns, etc.
El catàleg de la nostra biblioteca forma part també del Catálogo Colectivo de
REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas), que inclou totes les
biblioteques universitàries i els centres d’investigació del CSIC.
Situació actual
Total de les dades en el catàleg UJI a 31/12/2007:
Registres bibliogràfics o títols
Ítems o volums físics
Holdings o fons de revistes

240.303
359.785
4.713
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Dades introduïdes en el catàleg durant l’any 2007:
Registres bibliogràfics o títols
Ítems o volums físics
Holdings o fons de revistes

32.389
48.810
379

Canvi de sistema informàtic:
Durant l’any 2007 s’han dut a terme gestions per a actualitzar el programa
informàtic de la biblioteca, que des de 1992 és VTLS, a un altre més modern, amb
més prestacions per a la biblioteca i per als nostres usuaris. Aquesta tria de
sistema s’ha desenvolupat de manera conjunta amb les biblioteques del Consorci
de Biblioteques Universitàries de Catalunya i el sistema seleccionat és Millennium,
de l’empresa Innovative-Interfaces.
Proposta
•
•
•
•
•

Continuar la col·laboració amb el Consorci de Biblioteques de Catalunya en les
tasques de processament tècnic.
Col·laborar amb REBIUN en la formació del catàleg col·lectiu de biblioteques
universitàries i d’investigació espanyoles.
Incrementar el nombre de registres bibliogràfics per tal de reflectir al catàleg la
totalitat dels documents ingressats per compra, donatiu i intercanvi durant l’any.
Treballar amb altres institucions de Castelló per a facilitar la catalogació de les
seues biblioteques, concretament la biblioteca de l’Ateneu de Castelló i altres
que ho sol·liciten.
Canviar el sistema informàtic de la biblioteca de VTLS a Millennium, per tal
d’utilitzar una aplicació més moderna amb prestacions més adaptades a les
necessitats actuals dels nostres usuaris.
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III. SERVEIS

Préstec i telepréstec
Antecedents
El servei de préstec del material bibliogràfic i documental és una de les activitats
fonamentals i que es ve realitzant des de la creació de la Biblioteca. El servei de
Telepréstec va entrar en funcionament en l’any 2000.
Estat actual
Actualment s’aplica la normativa aprovada i els procediments especificats en el
manual de qualitat de la biblioteca en quant al préstec i reclamacions del material
bibliogràfic i documental. Les dades recollides d’aquesta activitat per al 2007 són:

PRÉSTECS
TELEPRÉSTECS
NOTIFICACIONS DE RESERVES
RECLAMACIONS ESTUDIANTS

2007
102.340
4284
2297
4279

La demanda d’ús d’aquest servei ha augmentat considerablement en relació a
anys anteriors i s’han introduït millores tant en la notificació en les reserves als
usuaris com el procediment de reclamació dels documents no tornats.

Proposta
•

Continuar el servei i l’aplicació dels procediments amb les mateixes condicions
que fins ara.

Préstec interbibliotecari- SOD
Antecedents
Des de l’any 1991 la biblioteca de la Universitat Jaume I disposa d’una Secció
d’Obtenció de Documents-Préstec Interbibliotecari encarregada d’aconseguir per
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al nostres usuaris la consulta del material documental que no és al seu abast al
fons de la biblioteca.
La biblioteca de l’UJI va firmar els acords sobre préstec interbibliotecari de
REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) des del primer moment.
El 1995 l’acord subscrit amb el Consorci de Biblioteques Universitàries Catalanes
pel qual la nostra base de dades bibliogràfica s’integrava al Catàleg Col·lectiu de
les Universitats de Catalunya (CCUC), a més dels avantatges en les
comunicacions electròniques, fa que siga més fàcil i ràpida la localització dels
diferents documents en altres institucions.
El 1997, amb l’adquisició del programari GtBib-SOD, s’aconsegueix una millora
notable en la gestió de la secció, sobretot pel que fa al procés de tramitació de les
comandes.
L’any 2004 la inclusió de la biblioteca de l’UJI com a membre associat del CBUC
va suposar un canvi significatiu en la gestió del préstec interbibliotecari, ja que es
posa en funcionament la «maleta viatgera» un sistema pel qual una empresa de
missatgeria s’encarrega de recollir els documents de cada institució membre del
CBUC i dipositar-los en 24-48 hores a la biblioteca destinatària.
Situació actual
Actualment la Secció d’Obtenció de Documents- Préstec Interbibliotecari manté
contactes amb totes les biblioteques espanyoles, universitàries o no i amb
biblioteques estrangeres que sol·liciten documents que formen part del fons de la
nostra biblioteca.
Constatem que el nombre de comandes, tant dels membres de la comunitat
universitària com d’altres biblioteques va augmentant bastant significativament,
com podem vore en aquesta taula:

Any
2003
2004
2005
2006
2007

Demanem
1.290
1.848
1.686
1.823
1.861

Enviem fora
963
1.744
1.674
1.711
1.955

Aquest darrer 2007 ha estat el primer any que hem servit més documents a
l’exterior dels que ens han servit.
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Els nostres principals subministradors de documents són la Universitat de
Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat
Complutense de Madrid, la Universidad de Sevilla, la Universitat de Santiago de
Compostel·la, així com la British Library, la Bibliotèque Nationale Française o la
Biblioteca Nazionale Zentrale de Firence a Itàlia o la Library of Congress als
Estats Units.
També ens demanen documents sobre tot les biblioteques del CBUC, la major part
de biblioteques que formen part de REBIUN i pel que fa a les estrangeres
biblioteques de les universitats de Londres, Hannover, Perpinyà, Minho, Lugano,
Zuric, Autònoma de Mèxic...
Un altre aspecte que cal destacar és la millora en el temps de resposta, en el
reglament de préstec interbibliotecari del 1991 apareixia un termini de 30 dies per
a l’obtenció de documents, actualment les dades que tenim són les següents:

Any
2005
2006
2007

Termini de recepció
13-14 dies
14-15 dies
9-10 dies*

* Hem de fer notar que el 92% del total de les comandes actualment es rep en un
termini de 2 a 4 dies.

Proposta
•
•
•

•

Mantenir els convenis de cooperació amb el Consorci de Biblioteques de
Catalunya i REBIUN en l’àmbit estatal i si és possible millorar-los i establir-ne
de nous.
Proporcionar accés a la documentació que no forme part del fons de la
biblioteca i reduir el màxim possible el temps en la resposta als nostres usuaris
i en la recepció del material.
Integrar l’actual servei de telepréstec en la SOD per tal que l’usuari no haja
d’emplenar formularis per duplicat per a aconseguir el material que necessita,
es trobe o no en la nostra biblioteca, la qual cosa suposarà un estalvi gran de
temps en la recepció de la documentació.
Treballar en la millora del GtBib-SOD per a aconseguir que els usuaris tinguen
un fàcil i còmode accés a l’estat de les seues comandes.
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Formació i atenció als usuaris
Antecedents
La formació d’usuaris va començar de forma reglada l’any 2004. Des de llavors,
cada any es diversifica i amplia els tipus de formació que s’ofereix des de la
biblioteca i augmenta el nombre d’usuaris que sol·liciten i participen en aquestes
formacions.
Els usuaris a qui va adreçat aquest servei són membres de la universitat
(estudiants, PDI i PAS) i usuaris externs (majoritàriament estudiants d’escoles i
instituts de Castelló i de la província).
El personal de la biblioteca de l’àrea d’atenció als usuaris són els encarregats de
organitzar i realitzar les sessions de formació.
Quant a l’atenció als usuaris, es fa de forma directa i presencial amb personal als
taulells d’informació de la biblioteca en horari de matí i de vesprada, i de forma
virtual mitjançant el servei de referència virtual «Ask a librarian» en horari 24
hores.
Situació actual
L’any 2007 es van fer un total de 89 sessions de formació. El nombre d’usuari
atesos va ser de 3.059 usuaris.
Els tipus de sessions de formació que es fan són:
-

Visites guiades a la biblioteca dirigides tant a membres de la universitat com
a usuaris externs.
Xarrades introductòries a l’aula, dirigides als alumnes de primer curs per tal
que coneguen la biblioteca, el seu fons i el seu funcionament.
Sessions de formació a la carta: sessions de formació específiques sobre
l’ús i funcionament d’algun dels recursos d’informació subscrits per la
universitat o sobre alguna temàtica en concret o d’algun servei oferit per la
biblioteca, dirigides principalment a estudiants, personal d’administració,
professors i investigadors de la universitat.

Al mes de juliol es va posar en funcionament com a novetat el Servei de
Referència Virtual, mitjançant el qual els usuaris poden connectar-se amb la
biblioteca les 24 hores del dia, enviant una consulta mitjançant un formulari
electrònic. La implementació i acollida d’aquest nou servei ha estat molt positiva,
amb un total de 46 consultes.
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Dades d’atenció als usuaris. Consultes i informació bibliogràfica:

Consultes per correu electrònic
Bústia UJI
Consultes recollides als taulells d’informació
Servei de referència virtual

199
29
13.461
46

Com a material d’informació sobre la biblioteca per als usuaris durant l’any 2007
s’ha elaborat una nova Guia de la biblioteca i s’han elaborat fulls d’informació
sobre consultes al catàleg i localització del fons a les sales en català, castellà i
anglès, que els usuaris tenen a la seua disposició en els taulells d’informació.
Proposta
•
•

Continuar potenciant la formació d’usuaris, ampliant les sessions de formació a
la carta a mesura que es van adquirint nous recursos d’informació.
Quant a l’atenció als usuaris es potenciarà també la informació que es dóna als
usuaris tant ens els taulells d’informació com en el servei de referència virtual.

Centre de Documentació Europea (CDE)
Antecedents
El 1992 la Comissió Europea va concedir a l’UJI l’estatus de CDE. Després de la
signatura del conveni el 1993 s’inaugura el servei que rep totes les publicacions
oficials de la UE, té accés privilegiat a les bases de dades comunitàries i passa a
formar part de la xarxa d’informació de la Unió Europea depenent de la Comissió,
la qual cosa proporciona avantatges com ara visibilitat, formació i relacions
institucionals. El 2005 es va renovar el conveni amb la Comissió Europea.
Estat actual
El CDE continua rebent las publicacions oficials de la UE i portant a terme les
funcions del servei de documentació segons el conveni signat, i participa en les
activitats que organitza la Comissió Europea. El fons documental (publicacions i
bases de dades) i la difusió de la informació s’ha adaptat als canvis de la societat
de la informació : Internet i publicacions digitals.
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Proposta
•

•

Continuar desenvolupant les funcions del servei de documentació integrat en la
biblioteca i en tots els seus processos, continuar les relacions amb la Comissió
Europea i la Representació de la Comissió a Espanya mitjançant les
convocatòries adreçades a la responsable tècnica del CDE.
Més participació del CDE en les activitats relacionades amb la integració
comunitària que es desenvolupen a l’UJI, participar en aquestes i aportar
suport documental.
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IV. BIBLIOTECA DIGITAL
Bases de dades, revistes i llibres electrònics
Antecedents
Al setembre del 2000 la biblioteca va subscriure l’accés al paquet de revistes
IDEAL Library, de l’editorial Academic Press, que facilitava la consulta únicament
per línia de 176 títols des d’ordinadors donats d’alta a la xarxa informàtica de la
nostra universitat. Abans es tenia accés electrònic a alguns títols amb subscripció
en suport paper. A partir de 2000 es van iniciar acords de col·laboració amb les
altres biblioteques universitàries de la Comunitat Valenciana i el Consorci de
Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) per a dur a terme subscripcions
consorciades, i d’aquesta manera el nombre de recursos electrònics disponibles
ha augmentat cada any.
Al mateix temps, s’ha millorat l’accés als documents electrònics i bases de dades, i
s’ha facilitat la consulta de manera remota des de fora del campus als membres de
la comunitat universitària i s’ha unificat l’accés als portals dels paquets de revistes,
primerament mitjançant la llista de títols AtoZ d’Ebsco i actualment per l’eina SFX,
que inclou altres facilitats bibliogràfiques a més de la consulta del text complet dels
articles o llibres subscrits.
Situació actual
Col·lecció electrònica el 2007
Bases de dades
Títols de revistes
Monografies
Enciclopèdies i diccionaris
Actes de congressos
Normes

67
7.801
7.695
156
8.700
IEEE i UNE

Accés a la col·lecció de revistes electròniques
L’enllaç SFX-Revistes electròniques es va activar al més de febrer, i fins al més
d’octubre va estar operativa també la llista AtoZ. SFX permet l’accés a totes les
revistes en format electrònic amb accés al text complet subscrites per la universitat
i a algunes revistes científiques gratuïtes. La pantalla de serveis SFX, a més de
l’accés al text complet, permet també l’accés al catàleg de la biblioteca i al catàleg
del CBUC, l’accés als sumaris de revistes, al programa de citacions bibliogràfiques
Refworks i a més informació sobre la revista amb els enllaços a The Serials
Directory i a Google Scholar.
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Des del mes d’agost s’han comptabilitzat 24.298 entrades a SFX i 7.081 cerques
amb resultats.
Durant l’any 2007 també s’ha estat treballant en la implementació de Metalib, una
nova eina per a la cerca de recursos electrònics.
Nous recursos subscrits per a 2008:
Oxford Journals: text complet de les revistes editades per Oxford
University Press.
Temàtica: multidisciplinària.
Anys disponibles: des de 1996.
Nombre de títols: 220.
Programa Biblioteca Digital del Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya.
Taylor and Francis: text complet de les revistes editades per Taylor and
Francis.
Temàtica: multidisciplinària.
Anys disponibles: des de 1997.
Nombre de títols: 1.100.
Programa Biblioteca Digital del Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya.
American Society for Microbiology: text complet de les revistes editades
per la American Society for Microbiology.
Temàtica: ciències pures i de la natura.
Anys disponibles: des del primer número publicat.
Nombre de títols: 11.
Programa Biblioteca Digital del Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya.
Nature: text complet de la revista Nature.
Temàtica: ciències pures i de la natura.
Anys disponibles: any en curs més els 4 anys anteriors.
Nombre de títols: 1.
Programa Biblioteca Digital del Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya.
SIAM: text complet de les revistes editades per la Society for Industrial and
Applied Mathematics (SIAM).
Temàtica: matemàtiques, informàtica.
Anys disponibles: des de 1997.
Nombre de títols: 14.
Programa Biblioteca Digital del Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya.
13

Scopus: base de dades de resum i de citacions que proporciona accés a
referències d’articles publicats en més de 15.000 revistes científiques.
Inclou eines per l’anàlisi de citacions i autors.
Subscripció UJI.
CrossFire (abans DiscoveryGate): base de dades especialitzada en
química, que inclou substàncies, reaccions i bibliografia. Conté més de 10
milions de reaccions químiques, més de 10 milions de compostos i
referències bibliogràfiques de 175 revistes especialitzades. Permet cerques
per estructures.
Subscripció UJI
Proposta
•
•
•
•

Mantenir la disponibilitat dels recursos electrònics que se subscriuen en
l’actualitat.
Avaluar nous recursos que puguen interessar a la universitat. Recollir i avaluar
les propostes del professorat i de l’estudiantat.
Facilitar l’accés als recursos de manera conjunta, incloent-hi llibres, revistes i
bases de dades en format electrònic amb la implementació de l’eina METALIB.
Difondre i millorar l’ús dels recursos als membres de la comunitat universitària
amb sessions de formació.

Fonoteca digital
Antecedents
L’any 2001 es va firmar el conveni pel qual la Cadena Ser-Radio Castelló cedia a
la biblioteca de l’UJI part del seu fons musical. Aquest conveni, amb caràcter de
continuïtat, té com a objectiu difondre aquest important fons musical. D’aquesta
manera va nàixer la Fonoteca Digital, en la qual i mitjançant una pàgina web els
usuaris de la comunitat universitària poden consultar i escoltar el variat material
discogràfic de què disposa el fons.
Els treballs de catalogació i digitalització es van iniciar al novembre del 2002 i la
pàgina web va començar a funcionar a l’abril del 2006. La Fonoteca s’ha adherit a
les directives de la Societat General d'Autors (SGAE), segons llicència
SGAERRDD/1/699/0606.
En l’actualitat, el fons musical de la Cadena Ser-Radio Castelló disposa de 76.015
unitats sonores tant en format analògic com en format digital:
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LP / Mini-LP
Singles-E.P.
Maxi-singles
CD

Format

Unitats
8.055
45.613
3.272
4.359

CD-singles

10.852

CD-maxi
CD-multimèdia
DVD

3.854
4
6

A més, la Fonoteca disposa en l’actualitat dels fons musicals de diferents
emissores de ràdio com ara Radio Nacional de España, Onda Cero o la COPE,
amb un volum aproximat de 120.000 unitats. També es reben donacions de VOX
UJI Ràdio i de diferents organismes i universitats.
Estat actual
Pel que fa al fons discogràfic de la Cadena Ser-Radio Castelló els resultats durant
l’any 2007 són els següents:
Dades catalogació
Unitats catalogades 2007
Total d’unitats catalogades

15.000
60.000

Dades digitalització
Unitats digitalitzats 2007
Total d’unitats digitalitzades
Total de fitxers mp3 disponibles

25.990
47.165
173.000

Pel que fa a les dades de consulta de la pàgina web de la Fonoteca, les
estadístiques indiquen les següents xifres

Nombre de visites 2007
38.025

Temes musical (mp3)
escoltats
268.467

Proposta
•

Per a l’any 2008, l’objectiu és continuar portant a terme els treballs de
catalogació i digitalització i incrementar el nombre d’unitats en 15.000, fins a
completar el total del material donat fins ara per la Cadena Ser -Radio Castelló.
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•
•

A més, caldrà iniciar l’inventari dels fons musicals de les diferents emissores de
ràdio que han cedit fons discogràfics a la Biblioteca (RNE; COPE i Onda
Cero...) com a pas previ per a la seua catalogació i digitalització.
D’altra banda, està previst ell trasllat del dipòsit de la Fonoteca a la 5ª planta de
la biblioteca (Col·leccions Especials), així com el disseny d’una exposició que
mostre l’evolució de les tendències musicals des dels anys 50 fins a l’actualitat
a través del ric i variat fons musical de la Fonoteca.

Documentació electrònica
Antecedents
Actualment, l’accés a la informació és un aspecte clau, i el suport digital està
esdevenint el suport majoritari no sols per a la conservació sinó també per a la
difusió documental.
Són moltes les iniciatives, d’àmbit nacional i internacional que promouen l’accés
obert al coneixement, mitjançant la creació de dipòsits digitals, d’acord amb el
protocol OAI-PMH, per a facilitar la interoperabilitat entre dipòsits, i, en definitiva,
apropar el material bibliogràfic i documental a l’usuari.
En aquest context, des de fa alguns anys, en la biblioteca s’està treballant en
projectes pilot de digitalització, com ara la fonoteca digital, amb la digitalització de
discos de vinil i cd.
Estat actual
El 2007, s’han iniciat diversos projectes amb la finalitat de gestionar i difondre
documentació electrònica.
- La biblioteca pertany a la Comissió per a la Promoció del Coneixement Lliure,
que va posar en marxa al juny d’aquest any l’Opencourseware de l’UJI, per
preservar i difondre en accés lliure el material docent.
- Relacionat amb aquest projecte, la biblioteca participa en el grup de treball MDX
del CBUC amb l’objectiu de crear un dipòsit consorciat de material docent.
- Creació de la Videoteca Digital, en col·laboració amb el Departament de
Comunicació.
- La biblioteca també participa en el disseny i implantació del dipòsit institucional
de l’UJI.
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- S’està dissenyant el projecte de BIDICAS (Biblioteca Digital de Castelló), la
finalitat de la qual és digitalitzar i posar en accés lliure publicacions i altres
documents d’autors castellonencs i sobre Castelló.
- S’ha creat la Unitat de Digitalització, amb la finalitat de dissenyar i desenvolupar
projectes de digitalització, per a posteriorment, crear col·leccions digitals que
s’incorporaran al dipòsit institucional de la Universitat Jaume I.
Els projectes de digitalització que s’han portat a terme aquest any són:
-

Digitalització de les actes dels òrgans de govern de la universitat, coordinat
per Secretaria General i l’arxivera (557 actes entre 1991 i 2003).
Digitalització del fons fotogràfic de la Fundació Caixa Benicarló (590
fotografies entre 1950 i 1990).
Digitalització d’obres de literatura d’autors castellonencs (5 llibres entre
1914 i 1960).

Proposta
•
•
•
•
•
•

Continuar treballant, juntament amb altres serveis de la Universitat, en el
disseny i posada en funcionament del dipòsit institucional de l’UJI, amb noves
col·leccions digitals.
Continuar treballant amb el grup de treball del CBUC per a crear MDX: Dipòsit
de Material Docent.
Posar en funcionament la videoteca digital.
Posar en funcionament BIDICAS: Biblioteca Digital de Castelló.
En coordinació amb la Secretaria General, digitalitzar actes dels òrgans de
govern (juntes de centre, consell de departament…).
Digitalitzar l’arxiu fotogràfic de la Caixa Rural d’Onda, amb la qual s’ha signat
un conveni.
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V. ACTIVITATS
Exposicions organitzades en la biblioteca l’any 2007
Antecedents
El 2006 es van adquirir vuit vitrines que van ser instal·lades en la sala de lectura
de la planta 1 per a l’exhibició del material bibliogràfic i documental de les futures
exposicions organitzades per la biblioteca.

Estat actual
Les diferents exposicions organitzades han tingut una bona acollida per part de la
comunitat universitària i també una gran difusió en el mitjans de comunicació
universitaris i locals.
Durant el 2007 s’han muntat les següents mostres:
Exposició de la Col·lecció de Clàssics Bernat Metge adquirida per la Universitat,
en la qual es recullen les traduccions al català dels clàssics grecs i llatins. Aquesta
col·lecció s’adquireix en el marc d’un acord amb l'Institut Joan Lluís Vives i l'Institut
Cambó, i és la primera d’aquestes característiques que és pot consultar en una
biblioteca de la província de Castelló. Es va realitzar un acte de presentació a la
biblioteca (sala de lectura de la primera planta) amb l’assistència de la vicerectora
de Cultura, Margarita Porcar; el secretari executiu de l'Institut Joan Lluís Vives,
Ignasi Casadesús, Vicent Falomir, i l’escriptor Joan Francesc Mira. Del 8 de
novembre del 2006 fins al 22 de gener del 2007.

Exposició: Cartografia de Castelló: S.
XVIII-XIX : Exposició de mapes a la
Biblioteca UJI. Mapes que formen part de
la cartoteca. Son representacions tant de
caràcter general com de diverses poblacions
de la província de Castelló realitzades des
del s. XVIII fins al XIX. La major part
provenen d’atles. Del 22 de gener al 28
febrer del 2007.
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Exposició: Gravats antics de la
biblioteca UJI: Exposició de l’1 de
març al 22 d’abril del 2007. Mostra
de diversos gravats antics que
pertanyen al fons de l’UJI. Són unes
13 làmines del s. XIX que recullen
vistes de Castelló, Morella, Orpesa,
Peníscola, Sogorb i la ciutat de
València. De l’1 de març al 22 d’abril
del 2007.

Exposició: Metamorfosi del llibre de Ramon Montalt. Mostra d’obres d’art
dissenyades a partir de llibres reciclats. La inauguració es va celebrar dins dels
diversos actes programats per a la celebració del Dia del Llibre del 2007 i va ser
presentada per la vicerectora de Cultura, Margarita Porcar. Del 23 d’abril al 12 de
maig.

Exposició 300 aniversari de la
Batalla
d'Almansa
(1707)
:
commemoració del 3r centenari de
la Batalla de Almansa. Amb aquesta
exposició la biblioteca va donar a
conèixer part del seu fons bibliogràfic
i documental relacionat amb l’època.
Entre
les
obres
exposades
destaquen: el Fori Regni Valentiae
editada el 1548 per Joan de Mey,
mapes, com el del Regne de València
de 1584 (època foral) i un altre
posterior a la Guerra de Successió
datat el1762 (dedicat a Felip V), el pla
militar de la Batalla d’Almansa,
gravats, obres de l’època que tracten
els fets d’aquesta guerra i actuals

Exposició Fotografia antiga de la
província de Castelló. Mostra
d’aproximadament un centenar de
postals antigues de Castelló i
d’algunes localitats de la província en
les quals es poden contemplar

commemoratius del 3r centenari. Del
25 de maig al 31 de juliol del 2007.

principalment imatges anteriors a la
primera meitat del segle XX. Formen
part
del fons fotogràfic de la
biblioteca de la Universitat creat
recentment amb l’adquisició de
fotografies en albúmina i targetes
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postals a antiquaris especialistes. Del
10 d’octubre a l’11 de desembre del
2007.

Amb part del material exhibit en aquesta exposició es va elaborar el calendari
2008 de la biblioteca, per tal de donar difusió a la col·lecció de postals.

Exposició Exposició de l’obra de
Vicent Andrés Estellés. Amb motiu
de les jornades celebrades el 13 i 14
de desembre per a l’estudi de la
figura de Vicent Andrés Estellés, la
biblioteca va organitzar amb la
col·laboració de la FUE una mostra
de les principals obres d’aquest autor
que recull aproximadament 60
exemplars. Del 12 de desembre al 8
de gener del 2008.

Proposta
•

Es proposa la continuació de l’organització de noves exposicions ja que
actualment la biblioteca disposa de documents bibliogràfics i documentals molt
interessants per a la comunitat universitària i, també, en general per a la
societat castellonenca.
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Qualitat
Antecedents
En 2004, la Biblioteca va obtindre el certificat ISO 9001:2000, que acredita la
conformitat del seu sistema de gestió de la qualitat amb dita norma
internacional. En aquell moment, va ser la primera Biblioteca universitària
espanyola certificada per AENOR.
Tots els anys es realitzen auditories internes i externes, per part d’AENOR, per
comprovar que es compleixen els requisits de la norma. Cada tres anys, cal
renovar aquesta certificació.

Estat actual
En 2007, la Biblioteca ha renovat per un altre període de tres anys la
certificació ISO 9001:2000. Per a assolir-lo, s’ha treballat en posar en marxa
millores que porten com a resultat la satisfacció dels nostres usuaris, com son:
-

La reducció dels temps de tràmit dels diferents procediments.
Nous serveis per a millorar l’accés als documents als usuaris, com
expliquem en altres apartats de la present memòria.
Nous serveis per a la comunicació amb l’usuari, com el servei de referència
virtual (Ask a librarian) o bústies de suggeriments.
Augment del número d’hores en formació del personal.
Adquisició d’un aparell de control automàtica de la temperatura i humitat
relativa dels dipòsits.
Registre de totes les activitats que es desenvolupen i estadístiques d’ús.
Millora de l’organització i gestió dels documents de treball que es troben en
l’espai compartit de la Biblioteca.
Avaluació positiva dels indicadors que mesuren el grau de compliment dels
compromisos adquirits.

Proposta
Desenvolupar les propostes de millora sorgides després de la certificació ISO:
•
•
•
•

Augmentar i variar l’oferta de serveis i productes als usuaris.
Nova aplicació informàtica per al control dels documents del sistema.
Augmentar les activitats de formació del personal.
Augmentar les activitats de formació dels usuaris.

21

Convenis i cooperació bibliotecària
Antecedents
La Biblioteca sempre ha apostat per la cooperació amb l’entorn social de
Castelló, i també per la cooperació entre biblioteques. Fruit d’aquest interès és
la signatura de diferents convenis i la participació de la Biblioteca en diferents
fòrums a nivell estatal: Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
(CBUC), Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN), Red de
Información de la Unión Europea (Europe Direct), Conferencia de Archiveros de
Universidades (CAU).
Estat actual
En 2007, la Biblioteca ha signat convenis de col·laboració amb:
-

Ajuntament de Cabanes, per a la catalogació del seu fons bibliogràfic.
Fundació Caixa Benicarló, per a l’organització i digitalització del seu fons
fotogràfic.

La participació amb consorcis i altres biblioteques ha estat important:
-

-

-

Vicent Falomir pertany al Comitè Executiu de REBIUN i és coordinador del
grup de treball de la Línea 3 “Rebiun y Calidad”. També participa com a
vocal de la Comissió Tècnica del CBUC.
Lidón París, pertany al comitè executiu de la CAU i participa en dos grups
de treball: sobre repositoris institucionals i sobre documents electrònics.
Elvira Aleixandre participa en les reunions de treball organitzades per la
Comissió Europea a Brussel·les i de la representació de la Comissió a
Espanya.
Paloma Garrido, Rosa Gomez, Lidia París, Emilia Sanchis i Mabel Carbó
participen en diversos grups de treball del CBUC: Catalogació, SFX,
Metalib, Question Point, MDX, Bases de dades electròniques.

Per altra part, el director de la Biblioteca ha estat invitat a participar en diferents
jornades i cursos.
Proposta
Per al 2008, es pretén continuar amb les activitats de cooperació en els
diferents consorcis.
A més d’altres convenis que puguen acordar-se, en 2008 està previst signar
convenis de col·laboració amb:
-

Caixa Rural d’Onda, per a la digitalització del seu fons fotogràfic.
Ateneo de Castelló, per a la catalogació del seu fons bibliogràfic.
Familía Alcon, per a la catalogació i digitalització del fons audiovisual de
Noclafilms.
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VI. PROJECTES
Projectes de la biblioteca per a 2008
Per a l’any 2008, la biblioteca treballarà en els següents projectes :
•

Desenvolupament del dipòsit Institucional UJI.

•

Disseny i creació de BIDICAS (Biblioteca Digital de Castelló).

•

Disseny i creació de MDX: Dipòsit de Material Docent amb CBUC.

•

Participació en RACO: dipòsit digital de revistes del CBUC.

•

Participació en RECERCAT: dipòsit digital de treballs d’investigació del
CBUC.

•

Implementació de Metalib.

•

Disseny i implementació de Millennium.

•

Creació de la videoteca digital.

•

Ampliar la fonoteca digital.

•

Disseny i proposta de màster oficial.

•

Organització XIV Jornades CAU.

•

Préstec de càmeres fotogràfiques i càmeres de vídeo.

•

Catalogació del fons de l’Ateneu de Castelló.

•

Digitalització i difusió de l’arxiu fotogràfic de la Caixa Rural d’Onda.

•

Organització de la biblioteca i arxiu REVEST.

•

Participació com a membre del Comitè Executiu de REBIUN.

•

Digitalització de les actes dels òrgans de govern.

•

Participació com a membre del Comitè Executiu de la CAU.

•

Traducció del web de la biblioteca en castellà, anglès i català.

Castelló, 17 de gener de 2008
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