
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Biblioteca 
 
 
 
 

 

Memòria- 2008 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 2

 
 
INDEX 
 
 
 
PRESENTACIÓ        3 
 
INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT     4 
 
QUALITAT I BIBLIOTECA       5 
 
COMISSIÓ DE BIBLIOTECA      5 
 
ADQUISICIONS BIBLIOGRÀFIQUES     6 
 
COL·LECCIONS I PROCÉS TÉCNIC     9 
 
SERVEIS         11 
 
 Préstec i Telepréstec      11 
 Préstec Interbibliotecari-SOD     12 
 Formació i atenció als usuaris     15 
 
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ EUROPEA    17 
 
ARXIU GENERAL        19 
 
CURSOS I PUBLICACIONS      21 
 
CONVENIS, ACTIVITATS I COOPERACIÓ    22 
 
PROJECTES 2009        26  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 
MEMORIA 2008 
 
 
PRESENTACIÓ 
 
Un any més presentem la memòria de la Biblioteca de la Universitat Jaume I 
tant en suport paper com en suport digital i que es troba en l’apartat 
documents en la web de la biblioteca. 
 
La memòria del 2008 recull informació de les diverses activitats portades a 
terme, així com les dades de les diverses àrees o seccions que es composa la 
biblioteca. Al llarg del 2008 hem establert convenis de col·laboració amb 
diverses entitats públiques i privades en tasques d’assessorament per 
aconseguir una millor gestió en la documentació. El desenvolupament del 
conveni amb la Caixa Rural d’Onda és un exemple a ressaltar, en 9 mesos 
s’han digitalitzat 3.000 fotografies i s’han catalogat amb les corresponents 
metadades.  
 
La qualitat ha estat present en la nostra gestió, prova d’això es el passar 
perfectament la renovació de la ISO 9000 i el liderar la Línea 3 “Qualitat i 
biblioteques” de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) i en la 
que formaven part 11 universitats espanyoles.   
 
 
 

 
 
Si fem un repàs de cadascuna de les activitats que ens proposarem per al 
2008 veurem que hem complit pràcticament tots els projectes previstos, per 
citar-ne alguns:  el desenvolupament d’un dipòsit digital, la participació en el 
projecte RACO del Consorci de Biblioteques Universitàries Catalanes, la 
creació de la videoteca digital, la digitalització de les actes dels òrgans de 
govern i la implementació del METALIB.  A més, s’ha fet un gran esforç en 
millorar les infraestructures de la biblioteca i  es va reorganitzar el fons 
bibliogràfic de lliure accés i es va establir una nova retolació, al llarg de tot 
aquest procés de trasllat de material es va continuar facilitant als usuaris 
accés a la informació sense cap problema. 
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INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT 

 

L’any 2008 es varen adquirir 3 fileres de prestatgeries a la primera planta de 
la biblioteca per ubicar el material audiovisual, principalment DVD, que es 
trobava a la planta baixa. Aquestes prestatgeries es van adjudicar a l’empresa 
Construcciones Metálicas STYLSAF de la Vall d’Uixó.  

 

 
Noves prestatgeries ubicades a la primera planta 

 

A principis de febrer es varen adquirir càmeres de fotos per a préstec i en el 
mes d’abril es compraren càmeres de vídeo també destinades per a préstec. 

En desembre es va preparar tota la documentació per a traure a concurs 
l’adquisició de 38 armaris mòbils, tipus compactus, per al magatzem de la 
planta baixa, de l’ampliació de l’edifici de la biblioteca. 

 

Propostes sobre Infraestructures 
— Reorganitzar l’espai d’entrada o el hall de la biblioteca. 

— Adquirir 4 ordinadors, terminals de consulta tipus “Kioskos”, per a les 
plantes 3ª i 5ª. 

— Proposar l’adquisició de dos aparells d’autopréstec i devolució del material 
bibliogràfic 
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QUALITAT I BIBLIOTECA UJI 

 
Al llarg de 2008 la biblioteca de la Universitat Jaume I va estar liderant a 
nivell nacional la Línea 3 de REBIUN, que tracta sobre la qualitat i les 
biblioteques universitàries, on formaven part onze universitats espanyoles.  

Des del 2004 que obtingueren la certificació ISO 9001 fins ara ens han anat 
auditant, any darrera any, el nostre sistema de gestió. Així, l’any 2008 van 
passar amb èxit les corresponents auditories interna i externa. 

 

  

 

  

 

COMISSIÓ DE BIBLIOTECA 

 

Durant l’any 2008 es van realitzar dues comissions de Biblioteca: Una va tenir 
lloc el 14 de gener on es va aprovar el pressupost anual i l’altra comissió de 
biblioteca va tenir lloc el 5 de juny i es va centrar en la proposta de Reglament 
de la Biblioteca on es va aprovar per unanimitat. 

El 29 de setembre de 2008 es va reunir  la subcomissió de Fons Antic on es va 
informar sobre les compres realitzades durant l’any i s’analitzaren les 
propostes de noves adquisicions. 
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ADQUISICIONS BIBLIOGRÀFIQUES  

 
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. 
 
Des del gener del 1999, la SAB segueix el procediment per a l’adquisició de 
material bibliogràfic que va ser aprovat per acord de la Comissió de Biblioteca, 
núm. 14, del 10 de desembre de 1998 i ratificat 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 2008 s’ha incorporat al fons de la biblioteca un total de 20.444 
exemplars, dels quals han ingressat per compra 11.612 (57%), per donacions 
7.770 (38%) i per intercanvi amb altres institucions 1.062 (5%). En les 
donacions i intercanvis s’inclouen també les revistes. 

 

INGRÉS MATERIAL BIBLIOGRÀFIC 
2008

11612; 57%
7770; 38%

1062; 5%

compra

donació

intercanvi

 
 
 
 
Respecte a les publicacions periòdiques en paper, aquest any s’han adquirit 
per subscripció 1.541 títols, dels quals han ingressat per compra 1.332 (84%), 
i per donacions i intercanvis amb altres institucions un total de 209 (16%). 
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INGRÉS PUBLICACIONS PERIÒDIQUES EN PAPER
 2008

1332; 86%

209; 14%

compra

donació i intercanvi

 
 
 
 
 
Propostes del SAB 
 
• 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 

demanda l’usuari i els interessos de tota la comunitat universitària. 
• Fer una avaluació de la qualitat de la col·lecció:  veure quins llibres estan 

caducats, els que tenen noves edicions, etc. 
• Fomentar entre els estudiants les peticions per a l’adquisició de material 

bibliogràfic. 
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Sala de lectura de la planta 4ª 
 
L’any 2008 es varen adquirir noves bases de dades, que venen a completar les 
ja disponibles a la biblioteca UJI:  
 
- Crossfire  
CrossFire Beilstein 
CrossFire Gmelin 
Patent Chemistry database 
Presenta informació de química orgànica per a compostos, reaccions, 
propietats i cites bibliogràfiques. Conté BEILSTEIN Registry Number, el CAS  
Registry Number, fórmula molecular, etc.  
 Proveïdor: Elsevier 
 
- Index Online  
Temàtica: multidisciplinar. 
Base de dades de llibres comercialitzats en Espanya des de 1972. Inclou 
resums. 
Àmbit geogràfic: nacional 
Proveïdor: Micronet  
 
- LexisNexis Academic  
Base de dades amb informació empresarial y econòmica, també amb legislació 
i jurisprudència i amb noticies de premsa dels principals periòdics nacionals i 
internacionals.  
Proveïdor: Doc6 
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- Nature 
Text complet de las revistes editades per Nature Publishing Group. 
81 títols.  
Proveïdor: CBUC 
 
- Oxford Journals  
Text complet de les revistes publicades por Oxford University Press  
Base de dades Multidisciplinar. 
198 títols 
Proveïdor: CBUC 
 
- SIAM 
Text complet de las revistes editades por la Society for Industrial and Applied 
Mathematics (SIAM) 
15 títols més SIAM NEWS 
Proveïdor: CBUC 
 
- Scopus  
Base de dades bibliogràfica amb resums, actes de congressos, pàgines web 
científiques i altres recursos de investigació; referències citades de més de 
15.000 publicacions periòdiques procedents de 4.000 editors internacionals. 
Proveïdor: Elsevier 
 
Taylor & Francis  
Text complet de les revistes editades per Taylor & Francis. 
Base de dades multidisciplinar. 1.100 títols de revistes 
Proveïdor: CBUC 
 
 
 
COL·LECCIONS i PROCÉS TÈCNIC 
 
Fons bibliogràfics informatitzats (31/12/2008) 
 
Llibres  395.176 
Títols 265.435 
 
 
Revistes 
 
Suport paper (compra,intercanvi i donatius)  1.541 (títols) 
Suport electrònic (per compra) 23.387 (títols) 
Suport electrònic (gratuïtes)   6.216 (títols) 
TOTAL revistes en suport electrònic 29.603 títols 
 
 
Dades introduïdes en el catàleg automatitzat durant l’any 2008 
 
Registres bibliogràfics o títols 25.132 
Ítems o volums físics 35.391 
Holdings o fons de revistes 502 
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Durant l’any 2008 s’ha treballat en el canvi de format de catalogació, de 
Catmarc, que ha deixat de mantenir-se, a Marc21, que el substitueix. Per 
aquest motiu es van fer cursos de formació i reciclatge del personal tècnic de 
la biblioteca. 
 

 
 
 
Des del mes d’octubre el nostre personal ha començat a treballar amb aquest 
nou format en els registres confeccionats al Catàleg Col·lectiu de les 
Universitats de Catalunya. 
 
Canvi de sistema informàtic 
 
Durant l’any 2008 es va concretar la contractació del sistema informàtic 
Millennium, de l’empresa Innovative Interfaces, per substituir l’actual VTLS. 
Aquest programa va ser seleccionat pel Consorci de Biblioteques Universitàries 
de Catalunya (CBUC) en concurs públic per automatitzar totes les seues 
biblioteques i les dels membres associats interessats, com és el cas de l’UJI. 
Durant l’any 2008 es va migrar a aquest sistema el CCUC (Catàleg Col·lectiu 
de les Universitats de Catalunya). 
 
Propostes 
 
— Realitzar el canvi de sistema informàtic a Millennium, igual que la resta de 
biblioteques del CBUC, fet que es produirà durant l’any 2009. 
 
— Continuar amb el processament tècnic de tot el material bibliogràfic de nou 
ingrés, tant de compra com de donació i intercanvi, i també retrospectiu, per 
tal que el catàleg incloga tota la col·lecció de la nostra Universitat. 
 
— Utilitzar el format Marc21 en lloc de Catmarc al nostre catàleg local. 
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— Treballar amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya en 
les tasques de processament tècnic. 
 
— Continuar la col·laboració amb REBIUN en la creació del catàleg col·lectiu 
de biblioteques universitàries i d’investigació espanyoles. 
 
— Assessorar a les institucions de Castelló que ho demanen en la catalogació, 
classificació i difusió de les seues biblioteques, com l’Ateneu de Castelló i 
l’Escola d’Arts i Oficis. 

 
 

SERVEIS 

 
Préstec i Telepréstec 
Durant l’any 2008 es van realitzar els següents préstecs: 

Llibres i material audiovisual 102.130 

Material tipus test 322 

Ordinadors portàtils 11.977 

Telepréstecs 4.661 

TOTAL DE PRÉSTECS 119.090 

 

 
Mostrador de préstec en el hall de la Biblioteca 
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Préstec Interbibliotecari- SOD 
 
Seguint la tendència del darrers anys, en 2008, la Secció d’Obtenció de 
Documents de la Biblioteca (SOD) ha continuat incrementant el nombre de 
comandes tramitades. 
 
Al  llarg de l’any 2008 s’han fet un total de 4.313 comandes de les quals 
1.996, (46.27%) corresponen a comandes rebudes des d’altres biblioteques; la 
resta, 2.317 comandes (53.73%) han estat comandes fetes pels usuaris de la 
biblioteca . 
 
Fent una anàlisi de les comandes observem que de les 2.317 peticions fetes a 
altres biblioteques, 2.083, un 90% del total,  han tingut una resposta positiva, 
la resta de comandes no han estat satisfetes per tractar-se de documents 
exclosos de préstec i que formen part de col·leccions especials.  
 
Del total d’aquestes comandes, un 49.89% es refereixen a préstecs de 
documents originals com ara  llibres, tesis, pel·lícules; la resta fan referència a 
documents obtinguts en còpia. 
 

 
 
Pel que fa a les biblioteques subministradores de documents podem dir que la 
major part de les comandes provenen de les biblioteques del Consorci de 
Biblioteques Universitàries Catalanes (CBUC), aproximadament un 80%, i 
d’aquestes la principal subministradora de documents és la Universitat de 
Barcelona, seguida de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat 
Rovira i Virgili i la Universitat Pompeu Fabra. El 20% restant de comandes ens 
han arribat des de biblioteques espanyoles com la Universidad de Zaragoza, la 
Universitat de València, la Universidad Complutense de Madrid, la 
Universidad Carlos III , la Biblioteca Nacional de Madrid.... 
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Per una altra banda, si fem una anàlisi de les peticions de documents que ens 
han arribat des d’altres biblioteques observem que de les 1996 comandes 
rebudes, hem servit positivament un total de 1724, un 86.37% del total, la 
resta no s’han pogut servir per tractar-se de documents en préstec a usuaris 
de la nostra biblioteca o per ser documents exclosos de préstec i pertanyents a 
fons especials. 
 
Del documents servits a l’exterior, observem que la majoria, un 74.35%, es 
correspon a préstec de documents originals i un 25.65% a fotocòpies. 
 
 

 
La major part de les comandes ens han aplegat des de les diferents 
biblioteques del CBUC sent els principals centres sol·licitants la Universitat 
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Oberta de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu 
Fabra i la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Pel que fa a les biblioteques de la resta de l’Estat les que més comandes ens 
han sol·licitat han estat la Universidad Pública de Navarra, la Universidad del 
País Vasco, la Universidad de La Rioja, la Universitat d’Alacant, la Universidad 
de Alcalá de Henares o la Universidad Carlos III de Madrid. 
 

 
 
Pel que fa a biblioteques estrangeres durant 2008 hem rebut comandes des de 
la biblioteca de la Univesidade Catolica Portuguesao, la Vedecka Knihovna V 
Olomouci de Xèquia, el Danish Loan Centre, la National Library of Russia, la 
biblioteca de la Texas A&M University o la Biblioteca Alvaro Mutis del Instituto 
Cervantes a Istambul 
 
El nostre principal subministrador a  l’estranger continua sent la British 
Library juntament amb altres biblioteques com la Library of Congress de 
Washington, la Universitätsbibliothek Basel, la Universitá de Siene, l’Instituto 
Giuridico Antonio Cicu, la Université de Genève... entre d’altres. 
 
També seguint la tendència encetada des de fa una anys augmenta el nombre 
de documents servits i rebuts en fitxers electrònics, la qual cosa fa que el 
temps de resposta a l’usuari siga significativament menor. 
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Formació i atenció als usuaris 
 
L’any 2008 es van fer un total de 121 sessions de formació que va suposar 
atendre a 2.754 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. 

- xerrades 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 ofert 
per la Biblioteca, dirigides principalment a estudiants, personal 
d’administració, professors i investigadors de la universitat. 
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Coberta del llibret de formació d’usuaris de la biblioteca (2008) 
 
 
Consultes realitzades a Biblioteca (2008): 
    
- Bústia UJI. S’han rebut 49 entrades (29 consultes, 3 felicitacions, 10 queixes 
i 7 suggeriments) 
- Bústies de la Biblioteca. S’han recollit 51 (39 queixes i 12 suggeriments). 
- Consultes recollides al taulell d’informació: 13.701 consultes 
- Servei de referència virtual Ask Librarian: 130 consultes 
- Per correu electrònic: 135 peticions (128 consultes i 7 queixes) 
- Per Registre General UJI s’han rebut 2 escrits 
 
Propostes 
 
— L’objectiu per al proper any és continuar potenciant la formació d’usuaris, 
ampliant les sessions de formació a la carta a mesura que es van adquirint 
nous recursos d’informació. 
 
— En quant a l’atenció als usuaris es potenciarà també la informació que es 
dona als usuaris tant ens el mostradors d’informació com en el servei de 
referència virtual. 
 
— Informar sobre els serveis de la biblioteca a tots els estudiants de tots els 
primers cursos de totes les titulacions, amb sessions a les aules. 
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CENTRE DE DOCUMENTACIÓ EUROPEA (CDE) 
 
 
El Centre de Documentació Europea (CDE) ofereix a la comunitat universitària 
i a la societat en general el seu fons especialitzat que consisteix en les 
publicacions oficials de les institucions i òrgans de la Unió Europea, les seves 
bases de dades i altres recursos digitals. Els usuaris compten amb els serveis 
de cerca documental, consulta en sala i obtenció de documents. Tot el 
material que s’està rebent al CDE es cataloga d’acord amb els procediments 
establerts per la biblioteca. 
 
Durant l’any 2008 cal ressaltar les següents dades i activitats: 
 
— El nombre de consultes a les pàgines web del CDE durant l’any 2008 ha 
estat de 11.506. 
 
— El CDE, com la biblioteca, ha renovat el certificat ISO, que mostra la 
conformitat del sistema de gestió de la qualitat del CDE seguint els requisits 
de la norma UNE-EN ISO 9001:2000. 
 
— El CDE de la UJI va presentar, dins de la convocatòria anual del “Exchange 
Programme” de la Comissió Europea el projecte titulat: “An exchange to explore 
best practice and ECTS procedures in teaching European Documentation 
through the EDC. Revaluing the EDC” junt a les universitats de Limerick a 
Irlanda, coordinador del programa, Universitat de Vaasa en Finlàndia, 
Universitat de Ljubljana en Eslovènia i Universitat de Agder en Noruega. El 
projecte fou aprovat i finançat. La reunió presencial va tenir lloc els dies 11, 
12 i 13 de juliol a la Universitat de Limerick (Irlanda).  
 
— La documentalista del CDE va participar en AGM, Annual General Meeting 
for the Europe Direct Information Network, Budapest 17-19 de setembre de 
2008, reunió anual, convocada per la Comissió Europea, dels centres que 
formen la xarxa Europe Direct on s’alternen conferències amb workshops. El 
tema d’aquesta reunió fou “El paper de la UE en el món”. 
 
— Es va assistir a la reunió de xarxes de la Unió Europea espanyoles, Madrid 
8 i 9 de octubre de 2008, meeting anual organitzat per la Representació de la 
Comissió Europea a Espanya, on foren invitats tots els centres de la xarxa de 
la Unió Europa denominada Europe Direct . 

 
— També cal indicar que el CDE de la UJI continua elaborant la secció sobre 
dret comunitari de la Revista de treball, economia i societat  que publica el 
Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana amb seu a Castelló. 
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Pagina web del Centre de Documentació Europea UJI 
 
 
Propostes 
 
— Continuar oferint als usuaris els serveis de documentació, segons els 
processos aprovats en la certificació ISO. 
 
— Participar en les convocatòries de projectes i altres events de la Comissió 
Europea, activitats que proporcionen visibilitat, formació i millora les relacions 
institucionals. 
 
— Col·laborar amb els membres la xarxa Europe Direct i amb la Representació 
de la Comissió Europea.  
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ARXIU GENERAL 

 

Les activitats de l’Arxiu General es diversifiquen en les següents línies de 
treball: 

— La progressiva implantació del Sistema de Gestió Documental a la 
Universitat. 

— La gestió dels recursos d’informació documental a l’abast dels 
investigadors. 

— La coordinació de projectes digitals, per tal de garantir la preservació i al 
mateix temps, difusió del material bibliogràfic i documental de la Universitat.   

— La cooperació arxivística. 

 

Els resultats en aquestes actuacions durant l’any 2008 han estat: 

— Procés tècnic: gestió de 53 transferències de documents des de les unitats 
administratives (que equival a 4993 caixes d’arxiu); gestió de consultes i 
préstecs de documents (160 sol·licituds, aproximadament). 

— Redacció del Programa de Documents Essencials de la Universitat, que es 
va presentar a la Comissió de Valoració Documental de la UJI. 

—  Organització i digitalització del Fons Fotogràfic José Palanques, resultat del 
conveni amb la Fundació Caixa Benicarló. En total, s’han classificat 21904 
fotos, de les quals s’han digitalitzat 665. Aquestes fotografies es poden 
consultar per web des de març de 2008: http://www.fototecapalanques.uji.es/  

—  Digitalització de les actes dels diferents òrgans de govern, dels anys 2000 i 
2003, majoritàriament. En total, s’han digitalitzat 1551 actes, en format pdf, 
per a facilitar la seva consulta i preservar els originals. 

—  Organització i inici de la digitalització del Fons fotogràfic de la Caixa Rural 
d’Onda, resultat del conveni amb aquesta institució. En total, s’han classificat 
quasi 3000 fotografies i s’ha iniciat la seva digitalització i catalogació.  

— Organització de les XIV Jornades de la Conferencia de Archiveros de 
Universidades Españolas (CAU), celebrades a Castelló, els dies 3 a 5 de juny 
de 2008, amb gran èxit de participació i resultats. La Presidència de la CAU 
recau en Mª Victoria Petit, Secretaria General de la UJI, i la secretaria 
executiva en Lidón París, arxivera de la UJI. 

— Organització de l’exposició “Fem memòria. 10 anys d’Arxiu General”, 
coincidint amb el desé aniversari de la seva creació.  

—  Participació en els següents grups de treball interuniversitaris:. Repositoris 
Institucionals de la CAU; Documents Electrònics de la CAU; Materials docents 
en Xarxa del CBUC: Arxius universitaris valencians. 
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Propostes 
—  Continuar amb la digitalització i catalogació del Fons fotogràfic de la Caixa 
Rural d’Onda. 

—  Iniciar la digitalització de l’Arxiu Sonor de Radio Castellón-Cadena Ser. 

—  Crear el repositori institucional UJI, i dins d’aquest, la Biblioteca Digital de 
Castelló, com a repositori de material bibliogràfic i documental de la província 
de Castelló. 

—  Digitalitzar el material a incloure en aquest repositori. 

— Iniciar col·laboració en tasques documentals amb l’Ajuntament de Borriana, 
com a resultat del conveni signat. 

—  Actualitzar el Manual de l’arxiu. 

— Fer cursos de formació al personal de la Universitat sobre gestió de 
documents. 

— Realitzar les funcions corresponents a la secretaria executiva de la 
Conferencia de Archiveros Universitarios de España (CAU). 
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CURSOS I  PUBLICACIONS 
 
Cursos impartits per la biblioteca 
 
Como implantar un sistema de gestió documental i un sistema arxivístic en una 
institución. Curs de formació contínua a distància. Des del 22 gener al 22 
febrer de 2008. Impartit per Lidón Paris, arxivera de la UJI i per Mª José 
Cubells, arxivera de les Corts Valencianes. 
 

  
 
Curs d’especialització de postgrau Organització i Gestió de la Informació 
Documental (9ª ed.) organitzat per la biblioteca on participen professors de la 
Universitat Jaume I i de la Universitat de Barcelona. És un curs on line, no 
presencial. 
 
Sessions de formació d’experts en el Mòdul de Formació professional de 
Biblioteconomia, Arxivística i Documentació. Institut F. Ribalta, Castelló: 7 i 8 
febrer de 2008. Aquest sessions van ser impartides per Rosa Gómez, Lidón 
Paris. 
 
Curs “Arxius de gestió. Procediments pràctics”, impartit per Lidón Paris, 
arxivera de la Universitat de Castelló i va estar organitzat per IVAP. Castelló: 
16 al 27 de juny de 2008. 
 
Curs “Arxius de gestió. Procediments pràctics”, impartit per Lidón Paris, 
arxivera de la Universitat de Castelló i va estar organitzat per IVAP. València:  
23 de juny a 4 juliol de 2008. 
 
Cursos de formació especifica rebuts 
 
Curs de “Recursos Electrònics i Sistemes de Metadades” impartit per 
Assumpció Estivill Rius, professora de la Universitat de Barcelona. (Castelló, 
17 i 18 de juny 2008). 
 
Curs on line sobre la base de dades LexisNexis Academic (22 de setembre) 
 
Curso sobre Repositoris institucionals impartit per Ricard de la Vega del 
Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) i per Ignasi Labastida de la 
Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Aquest curs va tenir lloc a la 
Universitat Jaume I. [Desembre 2008). 
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CONVENIS, ACTIVITATS I COOPERACIÓ BIBLIOTECÀRIA 
 
Durant l’any 2008 hem establert convenis de col·laboració amb: 
 
Conveni amb l’Ajuntament de Borriana per a col·laborar en l’organització de 
l’Arxiu Municipal. (15 de maig de 2008) 
 
Conveni amb la Cadena COPE Castellón per la seua donació discogràfica. 
(signat el 15 de juliol de 2008) 
 
Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i les institucions 
promotores del dipòsit revistes catalanes amb accés obert (RACO) per a la 
incorporació de les revistes editades per la Universitat a l’esmentat dipòsit 
(signat l’1 de setembre de 2008). 
 
Conveni amb l’Escola d’Arts i Oficis de Castelló per a catalogar la seva 
biblioteca (signat l’1 de setembre de 2008) 
 
Conveni amb Nocla Films (família Alcón) per la donació de produccions 
audiovisuals (signat 1 d’octubre de 2008) 
 
 
Durant l’any 2008 es realitzaren tres exposicions en la biblioteca: 

“Obra de Vicent Andrés Estellés”. Amb motiu de la celebració de les “Jornades 
sobre l’obra de Vicent Andrés Estellés: treballs per a una edició crítica” 
celebrades per la Fundació Universitat Jaume I- Empresa els dies 13 i 14 de 
desembre de 2007 i en col·laboració amb aquesta fundació es va organitzar 
una mostra de les principals obres creades per aquest escriptor valencià i, 
també d’altres autors que van analitzar el seu estil literari. Del 12 de desembre 
de 2007 al 29 de gener de 2008. 
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 “Els ports marítims de Castelló : exposició bibliogràfica i documental”. En 
aquesta ocasió es van exhibir part de la col·lecció de fotografies antigues (fins 
la 1ª meitat del segle XX) del fons fotogràfic de la Biblioteca de la Universitat 
Jaume I de Castelló. Imatges relacionades amb el món marítim castellonenc 
tal com embarcacions, instal·lacions portuàries i fars de Castelló, Vinaròs, 
Benicarló i Peníscola, també publicacions relacionades amb la història, 
descripció i desenvolupament dels ports i, finalment, cartes nàutiques 
elaborades per la Dirección de Trabajos Hidrográficos dels ports de Castelló i 
Vinaròs en els anys 1879 i 1881. Aquesta exposició va durar del 30 de gener al 
30 de maig de 2008. 
  
“Fem memòria. Arxiu General 10 anys.” Coincidint amb els deu anys de la 
seva creació, i en el marc de les XIV Jornades d’arxivers universitaris, es va 
organitzar una mostra commemorativa amb documents més representatius de 
la Universitat. L' exposició es va inaugurar el dijous 5 de juny, a les 18.30 
hores, i es podrà visitar fins el 30 de setembre. 
  
 
També al llarg del 2008 la biblioteca va realitzar les següents activitats:  
 
A principis de gener es va repartir entre els membres de la comissió de 
biblioteca, un calendari de taula (any 2008) amb postals de la província de 
Castelló. També es va remetre a tots els ajuntaments de la província, invitant-
los a participar en aquest projecte de Fototeca Digital. 
 
En gener de 2008 es va elaborar un informe o pla d’organització del fons 
bibliogràfic de l’Ateneu de Castelló, on s’indicaren els objectius, propostes 
d’actuació, infraestructures i recursos disponibles. 
 
Entrevista  en la revista Mi Biblioteca, núm. 12 (hivern 2008) a Vicent Falomir 
Delcampo. 
 
En febrer de 2008 es va elaborar una memòria projecte per a la creació de la 
Biblioteca Digital de Castelló i que es va adjuntar a la sol·licitud d’ajuda al 
Ministeri de Cultura. En setembre ens notificaren que l’havíem rebuda. 
 
En abril de 2008 es va realitzar una donació bibliogràfica a la Universidad 
Nacional de Guinea Ecuatorial. 
 
El 18 d’abril tinguérem la visita de la Vicerectora de la Universitat Politècnica 
de Nicaragua. 
 
El 23 d’abril la biblioteca va organitzar els actes del dia del llibre amb la 
presentació “Quins llibres t’agradaria disposar a la biblioteca” i la conferència 
de Susana Fortes al saló d’actes del edifici de postgrau. 
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A principis de juny, l’arxivera de la UJI va organitzar el Congrés d’Arxius 
Universitaris (CAU) en el qual participaren els responsables dels arxius 
universitaris espanyols i durant tres dies tractaren temes per a millorar la 
gestió. 
 
Durant els dies 16 al 19 de juny tingueren lloc a Osca les I Jornades 
Universitàries de Qualitat i Biblioteques “Els reptes de la qualitat” on la 
Jaume I participà en l’organització i va presentar una comunicació. 
 
A partir de juliol personal de la biblioteca estigue revisant les matèries, així 
com les assignacions dels números de la CDU en el catàleg de llibres en la 
Xarxa Vives d’ Universitats. 
 
A finals de juliol participarem en una reunió amb els avaluadors externs amb 
motiu de l’avaluació institucional de la Universitat Jaume I, segons el model 
EFQM. 
 
El 30 de juliol es mantingué una reunió per a tractar el projecte de Videoteca 
Digital. Situació del contracte amb la SGAE, la creació d’una comissió per 
introduir material en el servidor, l’elaboració de procediments i la creació de 
fluxos de treball. 
 
Durant els mesos de juliol i agost el personal de la biblioteca va estar 
reorganitzant l’ordenació del fons bibliogràfic a les diverses sales de lectura, 
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integrant els manuals, que es trobaven a la primera planta, en la resta de la 
col·lecció d’investigació.  
 
A principis de setembre varem començar a senyalitzar, amb fletxes amb 
diversos colors, les principals matèries de les prestatgeries de lliure accés de la 
biblioteca.  
 
L’11 de desembre varem presentar a la biblioteca les revistes digitalitzades de 
la Universitat Jaume I (Asparkia, Millars, ...) a tots els directors i directores de 
dites publicacions. Per a continuació,  fer difusió a tota la comunitat 
universitària i als investigadors. 
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PROJECTES 
 
 
Projectes de la biblioteca per a l’any 2009: 
 
 
— Dissenyar i implementar el programari de biblioteca Millennium. 
 
— Participar en projectes europeus.  
 
— Establir un pla de difusió dels nous serveis de la biblioteca entre la 
comunitat universitària i societat. 
 
— Potenciar el repositori institucional. 
 
— Posar en marxa la Biblioteca Digital de Castelló, dins el repositori. 
 
— Participar en MDX (Materials Docents en Xarxa), amb el CBUC. 
 
— Introduir nous continguts en RACO: dipòsit digital de revistes del CBUC. 
 
— Crear el Centre de Recursos d’Idiomes (CRI) 
 
— Prestar suport a les entitats públiques i privades per aconseguir una millor 
gestió de la seva documentació: Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló; 
Caixa Rural d’Onda; Ajuntament de Burriana, ... 
 
— Reorganitzar els espais de la Biblioteca, com és, aprofitar millor l’espai 
d’entrada o hall. 
 
— Continuar amb la digitalització de les actes dels òrgans de govern. 
 
— Realitzar les tasques de secretaria executiva de la Conferencia de Archiveros 
de Universidades (CAU). 
 
 
 
Castelló, 29 de gener de 2009 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


