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MEMORIA BIBLIOTECA – 2016 

 
 
 

I. DADES GENERALS DE LA BIBLIOTECA - 2016 
 
Adquisició de llibres en paper 4.376 
Adquisició llibres electrònics 1.577 
Articles introduïts a Dialnet 2.955 
Consultes Propietat Intel·lectual 155 
Documents digitals al Repositori 31.805 
DOI assignats a llibres electrònics 762 
Donacions bibliogràfiques 4.951 
Entrades a l’edifici de la biblioteca 925.552 
Formació d’usuaris (usuaris inscrits) 4.157 
Gestió d’intercanvis (Revista Millars) 185 
Índex d’impacte realitzats 33 
Llibres al catàleg de la biblioteca 602.290 
Llibres electrònics (Summon) 119.366 
Préstec de llibres, portàtils… 142.228 
Préstec interbibliotecari (SOD) 3.500 
Revistes electròniques (Summon) 82.032 
Revistes en paper 887 
Telepréstecs 3.600 
Usuaris del Repositori 191.118 
Visites al Repositori 1.110.317 
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II. PERSONAL 
 
Continua treballant el mateix personal que l’any anterior. Només cal 
indicar un parell d’observacions: 
El 4 de gener de 2016 va entrar a treballar com a personal de suport, 
Maria Dolores Cabedo. 
El 2 de novembre de 2016 va entrar a treballar com a tècnic de 
biblioteca, Manolo Nebot, en substitució de Carme Julia que es va 
incorporar a la Universitat de Valencia (resultat d’una permuta amb 
Manolo) 
 
III. COMISSIÓ DE BIBLIOTECA 
 
El 8 de febrer de 2016 va tenir lloc la comissió de biblioteca i com en 
edicions anteriors es presentà l’informe de la biblioteca de l’any 2015 i 
la proposta de la distribució del pressupost per a la compra de llibres 
entre els diversos departaments. Que va ser aprovada per unanimitat. 
En un punt de l’ordre del dia es va proposar la modificació del 
Reglament de la Biblioteca art. 5 i l’article 13.1 relacionat amb 
l’ampliació i renovació del préstec de material bibliogràfic. Dita 
modificació d’aquests dos articles també fou aprovada per unanimitat.  
 
IV. ADQUISICIONS I PROCÉS TÈCNIC  
 
Adquisicions bibliogràfiques 
 
1) Volums ingressats per compra 
L’any 2016 la biblioteca ha incorporat al seu fons un total de 5.953 
volums per compra: 4.376 en format paper que representen un 74% i 
1.577 en format digital, el 26% del total. 
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Dels 5.953 volums ingressats per compra 2.985 són nacionals (50,08%) 
i 2.975 internacionals (49,92%). 
 
2) Volums ingressats per donació i intercanvi 
Per la via de donacions s’ha rebut un total de 4.951 volums (95,49%) i 
per intercanvi amb altres institucions 234 volums (4,51%).  
 

 
 
 
Procés tècnic 
 
Catàleg  
 
Les dades de catalogació al 31 de desembre de 2016 són:  
 
387.770 registres bibliogràfics 
602.290 registres d’exemplar 
8.100 registres de holding 
45.080 registres d’autoritats 
 
Durant aquest any s’ha incrementat el catàleg de la biblioteca amb 
15.074 exemplars. 
 
Com en anys anteriors hem treballat en el desenvolupament del Catàleg 
Col·lectiu de les Universitats de Catalunya, aportant els nostres 
registres bibliogràfics i col·laborant en el procés de normalització 
d’encapçalaments d’autoritats en català. 
 
També contribuïm amb els nostres registres en la creació del catàleg 
col·lectiu de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas). 
 
Hem fet actuacions per tal de millorar la relació entre el catàleg de la 
biblioteca i la ferramenta de descobriment, Summon. 

4.951
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Com a millora destacable, cal senyalar que hem posat en funcionament 
l’aplicació “reserva de curs”. Vam introduir al programa de la biblioteca 
la relació d’assignatures i professors, amb els llibres recomanats en 
cada assignatura, a partir de la informació del LLEU. Després, a l’OPAC 
(Online Public Acces Catalog) de la biblioteca, es va afegir la cerca de 
bibliografia recomanada, per tal que els estudiants puguen saber la 
disponibilitat en la biblioteca dels llibres recomanats en les 
assignatures. Les dades corresponents a aquesta acció són: 
 

- Assignatures introduïdes: 2.463 
- Registres associats: 6.436 

 
Durant l’any s’ha treballat en la propera implementació de la nova 
normativa de catalogació RDA. Per aquest motiu s’ha dut a terme un 
curs de formació específic del PAS per a tota la biblioteca.  
 
Amb la mateixa finalitat,  personal tècnic de l’UJI ha assistit a cursos i 
reunions de treball del CSUC. 
 
Per altra banda, dins del marc del Campus Habitat 5U, hem celebrat 
reunions i hem assistit a demostracions de programes de gestió de 
biblioteques, amb la intenció de treballar amb les biblioteques 
valencianes amb un únic programa informàtic. 
 
Dialnet 
 
La nostra biblioteca ha introduït un total de 2.955 items en la base de 
dades Dialnet.  Per tipus de document: 2.834 articles de revista, 114 
llibres i capítols de llibre i 7 tesis. 
 
És important ressaltar l’increment en l’ús de la base de dades per part 
dels nostres usuaris. Respecte a l’any anterior comptem amb 200 
usuaris més registrats. Les dades d’activitat són: 
 
- Usuaris registrats de l’UJI: 1.305 
- Sessions realitzades pels usuaris de l’UJI: 25.421 
- Número d'accessos d’usuaris de l’UJI: 101.634 
- Número de documents a text complet descarregats pels usuaris de 
l’UJI: 21.203 
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V. SERVEIS  
  
Préstec  
 
Durant l’any 2016 s’han fet 142.228 préstecs de material bibliogràfic en 
paper i altres elements, com ordinadors, faristols, e-readers, etc. 
També s’han prestat diversos tipus de material audiovisual com: 
càmeres de vídeo i de fotografia, webcams i calculadores científiques, 
gravadores, etc. 
 
El préstec de llibres s’ha realitzat majoritariament al tauler de préstec 
assistit per personal de biblioteca i cada vegada més hem anat 
canalitzant als usuaris a que ho facin a les màquines d’autopréstec 
situades al hall de la biblioteca. 
 
 
Préstec interbibliotecari i telepréstec 
 
Durant l’any 2016 hem tramitat per préstec interbibliotecari un total de 
3.500 comandes, de les quals 2.737 corresponen als nostres usuaris i 
763 han estat demanades per altres biblioteques. 
	
Documents demanats pels nostres usuaris:  2.737 comandes, de les 
quals el 51,47% eren préstec d’originals (1.409) i el 48.52% eren 
còpies (1.328) 
 
 

 
 
 
Principals Subministradors de documents  
 
En el gràfic podem veure que els nostres principals subministradors 
han estat les biblioteques del CSUC (Consorci de Serveis Universitaris 
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de Catalunya) i altres biblioteques universitàries espanyoles de la 
xarxa REBIUN. 
 
 

 
 
 
Documents servits per biblioteca UJI  
 
Per altra banda, la nostra biblioteca ha servit a altres biblioteques 
763 comandes, de les quals el 57,92% eren originals (442), i el 
42,07% còpies (321) 
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Principals centres sol·licitants de documents  
 
La major part d’aquestes peticions corresponen a biblioteques de les 
xarxes del CSUC i REBIUN. 
 
 

	
 
 
Encara que majoritàriament els nostres usuaris són investigadors, 
continua augmentant el nombre d’estudiants que fan ús del servei tant 
estudiants de grau com de màsters i doctorat. 
 
La Secció d’Obtenció de Documents continua implementant totes les 
novetats i millores tècniques que li proporciona el sistema del GtBib –
SOD i que puguen esdevenir una millora en el servei que donem als 
usuaris de la biblioteca. 
 
El servei de telepréstec ha atès en 2016 un total de 3.600 peticions 
procedents del personal docent i investigador de la nostra universitat. 
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Formació d’usuaris  
 
Durant 2016 s’han realitzat 191 activitats de formació d’usuaris 
(sessions de formació a les aules i visites a la biblioteca principalment) i 
el total d’usuaris que han participat en aquestes sessions i visites a la 
biblioteca ha estat de 4.157. 
 
Les sessions de formació han estat sobre tot tallers amb alumnes, amb 
la finalitat de donar a conèixer i millorar l’ús dels recursos d’informació 
bibliogràfica i sobre el gestor bibliogràfic Mendeley. També hem 
continuat amb formacions específiques per investigadors, orientades a 
facilitar la creació del codi ORCID, la signatura digital i perfils 
d’investigadors en diferents plataformes. En el mes de desembre s’han 
organitzat també formacions sobre les eines bibliogràfiques d’avaluació 
de la investigació i nivell d’impacte de les revistes científiques. 
 
Hem organitzat diverses formacions externes, que s’han impartit online, 
per a bases de dades especialitzades, com IEEE, Lexis Nexis i sobre 
publicació en revistes de Springer. 
 
La biblioteca ha impartit el curs de Formació Transversal de l’Escola de 
Doctorat, “Eines d’informació bibliogràfica per a la investigació”, en 
versió online y presencial, de l’11 al 14 de gener. També hem participat 
com a ponents en les XXI Jornades de Foment de la Investigació de la 
Facultat de Ciències Humanes i Socials, el 19 de novembre. 
 
 
Gestió d’intercanvis 
 
Hem continuat treballant en tasques d’intercanvi de publicacions amb 
altres institucions amb els exemplars de la revista Millars, Vol. 39-2 
(2015): 89 exemplars ; Vol. 40-1 (2016): 96 exemplars 
 
 
Suport a la investigació científica i a la docència 
 
S’ha continuat amb les activitats de suport d’anys anteriors:  
- Suport en qüestions de propietat intel·lectual i drets d’autor: 

o Atenció a consultes sobre l’ús de publicacions respectant els 
drets d’autor en la docència, juntament amb el CENT. En total, 
s’han respòs 155 consultes. 
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o També s’han realitzat activitats de formació en aquesta 
matèria. Així, el 15 de gener, va tindre lloc la conferència-
col·loqui:" La gestió dels drets d'autor en l'entorn acadèmic", 
impartida per Ignasi Labastida, responsable de la Unitat de 
Recerca i de l'Oficina de Difusió del Coneixement del CRAI de la 
Universitat de Barcelona; representant de les Llicències 
Creative Commons a Espanya.  

o el 20 i 26 de gener, es varen realitzar dues sessions del curs 
de formació: “Propietat Intel·lectual i Coneixement Obert”, 
impartits per CENT i Biblioteca. 
 

- Suport i assessorament en identitat digital i perfils d’investigadors: 
o Tallers individualitzats i per grups sobre identitat digital i 

ORCID per a investigadors. 
 

- Suport i assessorament en la gestió de dades d’investigació. 
Destaquem l’inici d’una nova línia de treball: la gestió de dades 
d’investigació. La Biblioteca forma part d’un nou grup de treball del 
CSUC: GT de Suport a la Recerca, que té com a finalitat, oferir al PDI 
un servei de suport en la gestió de les dades d’investigació. En 
aquest sentit, s’ha realitzat: 

 
o Sessió de formació adreçada al PDI i estudiantat de doctorat i 

Màsters, finançada pel projecte FOSTER (Facilitate 
Open Science Training for European Research), de la Unió 
Europea: Data Managemen Plan and Social Impact of research: 
http://www.uji.es/serveis/cd/bib/serveis/investigacio/materialf
ormacio/foster/  

Aquesta sessió va comptar amb 57 participants, qui van valorar 
molt positivament l’experiència. 

 
o Elaboració d’unes recomanacions generals i un document 

d’ajuda per a la redacció d’un Pla de Gestió de Dades, que es 
poden consultar en la web de la Biblioteca: 
http://www.uji.es/serveis/cd/bib/serveis/investigacio/dades/ 

 
 
 
VI. REPOSITORI INSTITUCIONAL  
 
En 2016, s’ha treballat en el canvi de servidor i migració a la última 
versió del software del Repositori (Dspace 5.4) , per garantir l’estabilitat 
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del repositori i incorporar noves funcionalitats. A més, s’han revisat les 
diverses plantilles de metadades i procediments interns per millorar les 
cerques i continguts. 
 
En total, el Repositori UJI conté 31.805 documents, distribuïts en les 
següents comunitats: 
 
- Archivo Digital España- Unión Europea: 4569 
- Biblioteca Digital de Castellón: 9624 
- Sociedad Española de Historia Agraria: 432 
- UJI: Documentos institucionales: 158 
- UJI: Investigación: 7824 
- UJI: Publicaciones: 3424 
- UJI: Recursos docentes: 204 
- UJI: Trabajos académicos: 5863 
 
D’aquests documents, 25.584 estan en accés obert, i la resta, en accés 
embargat o restringit, per política de l’editorial o decisió de l’autor/a. 
 
Pel que fa a les tesis doctorals, des del mes de juny, s’ha canviat el 
procediment d’introducció de tesis en TDX i TESEO, per a que sigue més 
ràpid i fàcil la seua difusió. A més, s’assigna un DOI (Digital Object 
Identifier)  a cada tesi doctoral. En total,  hi ha 468 tesis doctorals a 
TDX, que es recol·lecten automàticament també al Repositori UJI. 
Progressivament, s’aniran introduint les tesis anteriors. 
 
Per altra part, s’ha continuat assignant DOI a les publicacions 
electròniques de l’UJI, un total de 762. 
 
 
• Promoció de la visibilitat i difusió del Repositori UJI 
 
A més de notícies periòdiques en les xarxes socials de la Biblioteca 
(Facebook, twiter, blog, pinterest), s’han realitzat activitats durant la 
Setmana de l’Accés obert per donar a conèixer  els avantatges de 
l’accés obert i el Repositori UJI, entre les que destaquem la tertúlia 
radiofònica: Accés Obert a l’UJI, en la que van participar: Sergio 
Barrachina, Director del Projecte de Promoció del Coneixement Obert 
UJI; Isabel Giménez, investigadora, Projecte IN2RURAL; Ramón A. 
Feenstra, director de la revista Recerca.Revista de Pensament i Anàlisi, i 
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Lidón París, com a coordinadora del Repositori UJI:	
http://www.radio.uji.es/radioteca.php#EspecialAccesoAbierto 
 
• Col·laboració externa 
 
La Biblioteca és membre de diferents grups de treball de millora dels 
repositori: 
 
- Grup de Treball de Repositoris de les universitats públiques 

valencianes. Es varen realitzar les següents activitats conjuntes 
per a la Setmana de l’Accés Obert: post amb les dades dels 
repositori valencians; programa de ràdio a Tinta Sonora (Radio 
Universidad Miguel Hernández de Elx).  
 

- Grup de Treball de Repositoris del CSUC: s’ha estat treballant en 
l’actualització de metadades. 

 
- Grup de Treball de Repositoris REBIUN: De les diferents accions 

proposades per a aquest any, la Biblioteca UJI ha participat en 
l’elaboració d’un informe sobre els repositoris de dades.  

 
 
Finalment, incloem les estadístiques d’ús del Repositori UJI durant el 
2016, que representen un notable increment respecte l’any anterior: 
 
- Número d’usuaris: 191.118 
- Número de visites: 1.110.317  
 
 
 
 
VII. PÀGINA WEB DE LA BIBLIOTECA I SUMMON 
 
La pàgina web de la biblioteca ens ha servit per fer difusió tant dels 
recursos i serveis de la biblioteca, com de les novetats i notícies. Durant 
aquest any s’ha continuat amb la millora del nostre lloc web i s’han 
donat d’alta els nous recursos i serveis, com l’enllaç a la Bibliografia 
recomanda. 
 
També s’han fet tasques d’actualització i manteniment en Summon, 
carregant-se les metadades dels els registres del catàleg i del repositori 



	 12	

UJI, i mantenint els índex i actualitzacions dels recursos bibliogràfics 
contractats. 
 
A través de Summon tenim accés a:  
 
Bases de dades: 187 
Llibres electrònics: 119.366 
Revistes electròniques: 82.032 
 
VIII. XARXES SOCIALS 
 
La biblioteca ha mantingut la seua presència en les xarxes socials de 
Facebook, Twitter i el blog. En les tres xarxes s’ha treballat de manera 
coordinada per tal de donar difusió als serveis, activitats i notícies de la 
biblioteca. 
 
En Pinterest mantenim 29 tablers, relacionats amb diferents àmbits de 
la biblioteca, especialment la difusió de les col·leccions especials, llibres 
electrònics i noves adquisicions bibliogràfiques. 
 
 
IX. ARXIU GENERAL 
 
Serveis: transferències, préstecs i consultes 
	
Servei Nº de sol·licituds 

Transferències documentals 71 
Préstecs  159 
Consultes i còpies 88 (633 documents) 

	
	
Gestió documental i digitalització 
 
Sèrie documental/col·lecció Nº de documents 

digitalitzats 
Actes òrgans de govern 717 
Altres  1262 

 
 
 
Formació 
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En l’àmbit de la formació, s’han tutoritzat  5 alumnes en pràctiques, 
procedent de les titulacions de: Gestió i Administració Pública, 
Humanitats i Història i Patrimoni, que ha après les diferents tasques 
que es porten a terme a l’Arxiu i Biblioteca, com digitalització i procés 
tècnic. Per altra part, s’han realitzat visites guiades i sessions de 
formació a alumnes d’educació secundària. 
 
 
 
Cooperació arxivística 
 
Com en anys anteriors, l’Arxiu ha participat en dos Grups de Treball 
de la Conferència d’Arxivers Universitaris (CAU): Grup de Treball de 
Quadre de Classificació i la coordinació del Grup de treball de Pla 
Estratègic de la CAU, a més de participar en les Jornades anuals de la 
CAU, en les quals es va presentar el Pla Estratègic de la CAU 2016-
2019. 
 
L’1 de desembre l’arxivera va participar en la Taula rodona:  
“Cooperación archivística universitària”, en la Universidad Castilla-La 
Mancha. 
 
Per altra part, hem participat en el Grup de treball d’Arxius 
universitaris Valencians, presentant el quadre de classificació de 
documents de les universitats públiques valencianes, en el V Encontre 
d’Arxivers Valencians (Almassora,3 juny 2016). 
 
 
 
 
 
Difusió 
 
A finals de novembre l’Arxiu va col·laborar amb les Jornades 
d’Investigadors Freinet, organitzades per la Fundació Càtedra Soler i 
Godes, amb una visita al Fons Soler i Godes. 
 
Per altra part, s’ha  fet difusió d’esdeveniments i novetats en les 
xarxes socials de la biblioteca. 
 
 
X. CENTRE DE DOCUMENTACIÓ EUROPEA 
 
El Centre de Documentació Europea (CDE) posa a disposició de la 
comunitat universitària el seu fons. Ofereix els serveis de cerca 
documental, i consulta en sala, s’ha especialitzat en oferir la 
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documentació del procés d’integració europea en accés obert. El CDE 
forma part de la xarxa Europe Direct de la Comissió Europea. 
 
El treball del CDE, l’any 2016, ha estat centrat en els actes del 30 
aniversari de l’Adhesió d’Espanya a la Unió Europea, els aniversaris 
permeten mostrar el treball que realitzen los arxius, biblioteques i 
centres documentació, tant per la seva labor de preservació com de 
difusió de documents. 
 
Durant el 2016 s’ha catalogat i classificat tot el material bibliogràfic que 
rebem, mitjan el conveni, de la Comissió Europea en Brussel·les. Hem 
renovat el certificat ISO que evidencia la conformitat del sistema de 
gestió de la qualitat del CDE amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 
9001:2008. També s’han realitzat sessions específiques de formació de 
usuaris per a les titulacions de publicitat y relaciones públiques, 
comunicació audiovisual i periodisme, sol·licitades pels professors i  
emmarcades en el programa ALFIN (Alfabetización Informacional). 
 
El CDE segueix col·laborant amb el Comitè Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana amb seu a Castelló, en l’elaboració de la secció 
sobre dret comunitari que es publica en la Revista de treball, economia i 
societat. 
 
Pel que fa a l’Archivo Digital España Unión Europea del Repositori UJI 
s’han recuperat documents històrics que hem posat a disposició de la 
comunitat universitària i del públic en general en Accés Obert, una 
vegada digitalitzades (cartes, fotografies vídeos…). 
 
L’Archivo Digital España-Unión Europea (Sedas) és una comunitat del 
Repositori institucional UJI, que recull documents rellevants, en tots els  
formats, sobre Espanya i la Unió Europea, que estaven dispersos en los 
fons documentals diversos. 
 
Els dies 14 i 15 de gener de 2016, va tenir lloc una reunió del comitè 
tècnic de Sedas a Madrid en la seu la Representació de la Comissió 
Europea. Aquest comitè està format per La Universitat Jaume I; 
Universidad del País Vasco; Universitat de València; Universidad 
Politécnica de Madrid; la Universidad Carlos III; Universidad CEU San 
Pablo; la Universidad Francisco de Vitoria; la Secretaria d’Estat per a la 
Unió Europea del Ministeri de Assumptes Exteriors i Cooperació. En 
aquesta reunió es va realitzar una videoconferència amb el Director de 
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la Arxius Històrics de la Unió Europea, (European University Institute) 
de Florència per a tractar un parell de temes:  
1.- La creació de la col·lecció especial de documents en Sedas para 
commemorar el 30 aniversari de l’adhesió de Espanya a la Unió Europea 
en 2016. Els Arxius Històrics de la Unión Europea aportaran documents 
del procés d’integració d’Espanya, prenen com a punt de partida 1962. 
2.- La confecció d’una exposició titulada “Espanya i la Unió Europea: 
historia de una relació 1962-2016” para commemorar el 30 aniversari, 
des de el punto de vista històric i documental Aquesta exposició 
organitzada per la Representació de la Comissió Europea, els Arxius 
Històrics de la Unión Europea (HAUE) i Archivo Digital España-Unión 
Europea (Sedas). El finançament va estar a càrrec de la Comissió 
Europea. Aquesta exposició, ha estat itinerant. Indiquem la seua versió 
en línia en cinc llengües: http://www.españa-ue-yyavan30.eu/ 
 
La documentalista del CDE va presentar una comunicació i un pòster en 
las 14es Jornades Catalanes de ‘Informació i Documentació” titulada: 
“Sedas: Arxiu Digital Espanya-Unió Europea, quatre anys de treball de 
col·laboració” . Aquestes Jornades tingueren lloc a Barcelona els dies 3 
y 4 de març de 2016. 
 
El 8 d’abril la documentalista del CDE va assistir a Madrid a la Jornada, 
que es fa anualment, de totes las xarxes d’informació de la UE en la 
Representació de la Comissió Europea,  on la nostra documentalista va 
presentar la situació de la col·lecció del Repositori Sedas al públic en 
general i al Director dels Arxius Històrics de la Unió Europea, (European 
University Institute) de Florència al que es va invitar especialment per a 
aquesta ocasió.  
 
El 14 de desembre de 2016 el CDE de la nostra universitat va organitzar 
en col·laboració amb la Generalitat Valenciana la Jornada “Oportunitats 
de finançament de la Unió Europea a l'UJI”. Va tenir lloc a la sala 
premsa de l’edifici de Rectorat. La Jornada la va inaugurar el vicerector 
d’Investigació i Doctorat Prof. Jesús Lancis y la directora general  de 
Finançament i Fons Europeus de la Conselleria de Hisenda i Model 
Econòmic, Myriam Fernández Herrero. 
 
 
XI. QUALITAT I BIBLIOTECA 
La biblioteca va renovar la Norma UNE-EN ISO 9001:2008. Sistema de 
Gestió de Qualitat que disposem des de l’any 2004.  
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Per comprovar i analitzar el treball que està duent-se a la biblioteca es 
va realitzar una auditoria interna que va tenir lloc els dies 22 i 23 de 
març que va ser efectuada per l’auditora: Mariola Belloso, qui no va 
trobar cap no conformitat en el sistema de gestió.  
El 25 i 26 d’abril es va realitzar l’auditoria externa, portada a terme pels 
auditors d’AENOR, Federico Alonso i Paula Tamarit, i a l’igual que en 
l’auditoria interna no detectaren cap no conformitat. 
 
XII. ACTIVITATS  
  
Exposicions i altres activitats en 2016:  
 
L’any 2016  s’han realitzat un parell d’exposicions en la primera planta 
de la biblioteca: 
Materials audiovisuals per a l’ensenyament 
Estèvia, la panacea dolça? 
L’ Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero de la 
Universitat de València, va organitzar aquesta mostra. Va estar 
exposada en la biblioteca entre els mesos d’octubre i desembre de 
2016. 
 
Personal de la Biblioteca va participar, entre els dies 11 al 14 de 
gener de 2016, com ja hem comentat anteriorment, en els cursos 
transversals de l’Escola de Doctorat sobre Els recursos bibliogràfics 
per a la investigació i els gestors de cites bibliogràfiques. Aquesta 
activitat va estar adreçada  a 100 estudiants (50% són presencials i 
l’altra meitat són online). Dins d’aquest programa docent es va invitar 
al professor Àngel Borrego de la Universitat de Barcelona i va 
impartir, el 14 de gener de 2016,  a tots aquests estudiants, una 
conferència: "Revistas científicas de impacto: dónde y cómo 
publicar.” 
 
El 15 de gener, Ignasi Labastida realitzava una xarrada-col·loqui a la 
comunitat universitària UJI sobre els drets d’autor i propietat 
intel·lectual al saló d’actes de l’Escola de Tecnologia. Aquesta activitat 
va estar organitzada per la Biblioteca. 
 
Amb motiu dels 25 anys d’universitat, vam ampliar les activitats amb 
motiu del dia del llibre. Del 18 al 22 d’abril vam celebrar “La setmana 
del llibre” amb els següents actes: 
 
Dilluns, 18 d’abril: Rosario Raro 
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Conferència-col·loqui: “Del taller de escritura creativa de la UJI a la 
editorial Planeta. Un trayecto muy literario” 
 
Dimarts, 19 d’abril: Pere Cervantes i Oliver Tauste 
Conferència-col·loqui: "Internet Negro: el lado oscuro de la red" 
 
Dimecres, 20 d’abril: Julio César Cano 
Conferència-col·loqui: “El inspector Monfort y la zona de Castellón" 
 
Dijous, 21 d’abril: Fani Grande 
Conferència-col·loqui: "Polumbis a la Biblioteca de l'UJI" 
 
Divendres, 22 d’abril: Ramon Gener 
Presentació del llibre Si Beethoven pogués escoltar-me 
 
El mateix dia 22 es va fer la presentació de les novetats bibliogràfiques 
al vestíbul de la biblioteca i una lectura pública de l’obra de Ramon Llull 
i Miguel de Cervantes. 
 
El 17 i 18 de maig es va realitzar un curs de formació per al personal 
bibliotecari “Introducció a les RDA: noves normes per a un catàleg en 
obert” va ser impartit per la professora de la Universitat de Barcelona, 
Anna Rovira Jarque. 
 
El 25 de maig el cap de servei de patrimoni de la Direcció Territorial de 
Conselleria de Cultura i el director de la biblioteca UJI visitaren l’arxiu 
municipal de Culla on els va rebre l’alcalde d’aquesta localitat. L’objectiu 
va ser establir un primer contacte per iniciar la digitalització del seu 
fons documental. 
 
El 27 de maig  la biblioteca organitzava una Jornada del Programa 
Foster “Data Management Plan and Social Impact of Research” on varen 
intervindré: Reme Melero i Joy Davidson de University of Glasgow. 
 
A finals de maig el director de la biblioteca com a investigador principal 
del projecte va resoldre la proposta d’adjudicació de la beca 
d’investigació per a la catalogació i organització del fons bibliogràfic de 
l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló. 
 
El 20 de juny la biblioteca participarem en el Consell de Revistes de 
l’àrea d’Humanitats. 
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El 6 i el 13 de juliol l’arxivera, la cap de gestió d’adquisicions 
bibliogràfiques, i el director de la Biblioteca UJI participaren en el 
tribunal per a resoldre una beca d’arxiu en l’Ajuntament de Borriol. 
 
La segona quinzena de juliol rebérem la visita de les caps de la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana: Rosario Tamarit i 
Noemi Galan per visitar l’arxiu municipal de Castelló.  
 
El 26 de juliol rebérem la visita del Subdirector General dels Arxius 
Estatals del Ministeri de Cultura, Severiano Hernández, amb dos 
arquitectes del Ministeri, el director territorial d’Educació, delegació de 
Castelló i el cap de patrimoni d’aquesta delegació, per veure en possible 
espai per ubicar l’Arxiu Històric Provincial en terrenys de la Universitat. 
 
El 16 de setembre mantinguérem una reunió a la Direcció Territorial 
d’Educació i Cultura de la Generalitat Valenciana, en la seu de Castelló 
per a tractar el tema de la digitalització del fons de l’Arxiu Municipal de 
Castelló. Participarem en dita reunió la regidora de cultura de 
l’Ajuntament de Castelló, Veronica Ruiz,  la directora de l’arxiu 
municipal, Elena Sánchez, el cap de servei de patrimoni de la 
Generalitat, Cristian Linares, l’inspector de patrimoni, Josep Lluis Gil;  
l’arxivera i el director de la biblioteca de la Universitat Jaume I. 
 
El 29 i 30 de setembre tingue lloc, a la Jaume I, el XV Workshop 
REBIUN, que descriurem a continuació en l’apartat REBIUN. 
 
El 3 de novembre l’empresa IBAI ens va facilitar un curs de formació 
sobre el programari Dspace.  
 
Entre els dies 8 a l’11 de novembre el president de REBIUN i rector de 
la nostra Universitat, Vicent Climent i el director de la Biblioteca 
assistiren i participaren a la Universitat de les Illes Balears en XXIV 
Assemblea Anual de REBIUN. 
 
 
  Convenis i cooperació bibliotecària  
 
Biblioteques universitàries valencianes 
 
Els acords i grups de treball amb aquestes biblioteques són: 



	 19	

 
Préstec Universitari Campus Habitat 5U.  
Grup de treball de Repositoris 
Grup de treball d’adquisicions bibliogràfiques 
 
Les biblioteques del Campus Habitat 5U s’han reunit en diverses 
ocasions al llarg de l’any, a la biblioteca de la Universitat de Valencia, i 
s’han coordinat sessions de demostració de diferents programes de 
gestió de biblioteques amb la voluntat de confluir en un sistema comú. 
També durant l’any s’ha manifestat la voluntat de fer un Consorci amb 
les biblioteques universitàries públiques de la nostra comunitat. 
 
CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) 
 
Hem continuat treballant en diferents grups de treball del CSUC  
 

• RELECTRO, creació i manteniment de la biblioteca digital 
• Préstec interbibliotecari i préstec in situ 
• Catalogació i catàleg col·lectiu 
• CANTIC, control d’autoritats 
• Mendeley, gestor bibliogràfic 
• Grup de treball de repositoris 
• Comissió Tècnica del CBUC (Consorci de Biblioteques 

Universitàries de Catalunya) 
 
 
 
 
 
REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) 
 
La biblioteca UJI participa juntament amb la resta de biblioteques 
universitàries espanyoles en la xarxa REBIUN (Red de Bibliotecas 
Universitarias). Cal ressaltar que el nostre rector és el president de 
REBIUN, i el director de la biblioteca lidera la Línia 3, “Biblioteca digital 
2.0 – Redes sociales”. Amb aquesta xarxa treballem en diferents 
projectes, com el catàleg col·lectiu i el préstec interbibliotecari. Els 
grups de treball amb REBIUN són: 
 

• Préstec interbibliotecari 
• Grup REBIUN de Repositoris 
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• Coordinació de la Línia 3 “Biblioteca digital 2.0 – Redes sociales” 
• Presidència de REBIUN 
• XV Workshop de REBIUN: Datos y bibliotecas, ja comentat en 

l’apartat d’Activitats del present document. 
 

XV Workshop REBIUN 
 
Dins de les activitats realitzades durant el 2016 volem destacar la 
organització en la nostra universitat del XV Workshop REBIUN amb el 
títol: Datos y bibliotecas, els dies 29 i 30 de setembre. 
 
L’objectiu va ser conèixer les experiències relacionades amb la gestió 
de dades en les biblioteques i en els centres d’investigació, 
mitjançant conferències, comunicacions i tallers. 
 
Aquesta jornada de treball va reunir en la Universitat Jaume I a 208 
professionals de biblioteques universitàries de tot l’estat espanyol. 
Per fer possible aquesta reunió vam comptar amb el patrocini de 29 
empreses del sector. Es va poder finançar tot amb l’ajut de les 
empreses. 
 
El resultat positiu de les presentacions i la nombrosa assistència per 
part de professionals al XV Workshop REBIUN va ser el fruit del 
treball d’un ampli equip de la biblioteca, que es va constituir al final 
de 2015 i va portar endavant la seua tasca durant tot l’any 2016. 
 
El programa de treball i les activitats es poden consultar en el lloc 
web del workshop: 
 
 http://blogs.uji.es/rebiunworkshop/ 

 
 
A més, la biblioteca UJI participà en el manteniment de la base de 
dades Dialnet, incorporant referències d’articles de revistes i d’altres 
tipus de publicacions. 
 
Grups de treball internacionals 
 
A nivell internacional destaquem que la documentalista del Centre de 
Documentació Europea de l’UJI lidera l’Arxiu Digital Espanya – Unió 
Europea que recull, en el repositori UJI, documents en diversos formats 
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(textos, imatges, so, audiovisual...). Aquesta comunitat 
<http://seda.uji.es> ha estat creada per 20 centres de Documentació 
Europea de les universitats espanyoles i la representació de la Comissió 
Europea a Espanya, en col·laboració amb la Secretaria d’Estat. 
 
Convenis signats 
 
El 24 de juny de 2016 signarem un conveni de donació bibliogràfica 
amb el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports. 
 
 
 
 
 
 
 


