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MEMÒRIA DE LA BIBLIOTECA 
2017 

I. DADES GENERALS DE LA BIBLIOTECA - 2017 

Adquisició de llibres en suport paper 4.073 
Adquisició de llibres en suport digital 4.156 
Articles introduïts en Dialnet 3.308 
Consultes de propietat intel·lectual 118 
Documents digitals en el repositori 38.622 
DOI assignats a llibres electrònics 561 
Donacions bibliogràfiques 1.829 
Entrades a l’edifici de la Biblioteca 975.410 
Formació d’usuaris i usuàries (inscrits) 3.886 
Gestió d’intercanvis (Millars) 114 
Índexs d’impacte realitzats 50 
Llibres en el catàleg de la Biblioteca 618.105 
Llibres electrònics (Summon) 137.299 
Préstec de llibres, portàtils, etc. 133.904 
Préstec interbibliotecari (SOD) 2.978 
Revistes electròniques (Summon) 86.115 
Revistes en paper 854 
Telepréstecs 3.059 
Usuaris i usuàries del repositori 289.709 
Visites al repositori 1.297.354 
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II. INFRAESTRUCTURES

El dia 12 de desembre començaven les obres en la planta baixa, nivell 
0 de la Biblioteca. L’espai deixat pel CAL (Centre d’Autoaprenentatge 
de Llengües) s’habilitava per reubicar al CENT (Centre de Noves 
Tecnologies). Es va fer un barandat o mur de separació per dividir la 
mediateca i el CENT. Aquesta decisió es va prendre unilateralment des 
del Rectorat i amb una oposició clara de la direcció de la Biblioteca.  

III. SERVEIS

Adquisicions 

1. Volums ingressats per compra

L’any 2017, la Biblioteca ha incorporat al seu fons un total de 4.269 
volums per compra: 4.073 en format paper, la qual cosa representa un 
95% i 196 en format digital, el 5% del total. 

Dels 4.269 volums ingressats per compra 2.737 són Nacionals (64%) 
i 1.532 Internacionals (36%). 

2. Volums ingressats per donació i intercanvi

Per la via de donacions s’ha rebut un total de 1.636 volums (89%) i 
per intercanvi amb altres institucions, 193 volums (11%). 

2.737

1.532

nacionals internacionals

NACIONALITAT	DELS	VOLUMS	PER	COMPRA	



	 3	

 
 
Adquisició d’una plataforma per al préstec de llibres electrònics 
 
Durant l’any 2017 es van adquirir un total de 3.960 llibres electrònics, 
en la plataforma ODILO, per al seu préstec. Aquesta és la col·lecció de 
llibres de la biblioteca digital del Menador i conté la producció editorial 
de la UNE (associació de les editorials i serveis de publicacions de les 
universitats espanyoles) i obres de literatura actual, adquirides en la 
plataforma OdiloPlace, principalment en català i castellà. 
 
 
 
Procés tècnic 
 
Les dades de catalogació el 31 de desembre de 2017 són: 
399.121 registres bibliogràfics 
618.105 registres d’exemplar 
8.509 registres de hòlding 
45.746 registres d’autoritats 
Durant aquest any s’ha incrementat el catàleg de la Biblioteca amb 
15.815 exemplars. 
 
Participem en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya i 
en el catàleg REBIUN, de totes les biblioteques universitàries 
espanyoles. 
 
Treballem per a millorar la relació entre el catàleg de la Biblioteca i 
l’eina de descobriment Summon. 
 
Respecte a l’aplicació «Bibliografia recomanada», les dades són: 
 
- Assignatures introduïdes: 2.520 
- Registres associats: 10.185 
 
Durant l’any 2017 hem mantingut reunions, amb els nostres companys 
i companyes de les biblioteques universitàries públiques de la 

1.636

193

Donacions

Intercanvis
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Comunitat Valenciana, per a treballar en el projecte d’adquisició un 
programa de gestió bibliotecària comú. El fruit d’aquestes reunions ha 
estat l’elaboració d’un plec de prescripcions tècniques per a un futur 
concurs. 
 
Dialnet 
 
Total de documents introduïts per la biblioteca en Dialnet en 2017: 
3.711. S’hi inclouen: 

• Articles de revistes: 3.308 
• Llibres i capítols de llibre: 199 
• Tesis: 204 

- Usuaris registrats de l’UJI: 1.469 

- Sessions realitzades pels usuaris de l’UJI: 23.811 

- Nombre d’accessos d’usuaris de l’UJI: 95.957 

- Nombre de documents a text complet descarregats pels usuaris de 
l’UJI: 18.188 

 
 
Préstec interbibliotecari 
 
Durant aquest any 2017, la Secció d’Obtenció de Documents de la 
Biblioteca ha tramitat un total de 2.978 comandes de préstec 
interbibliotecari. 
 
Si fem una anàlisi d’aquestes dades, observem que de les 2.978 
comandes, un total de 2.190 corresponen a sol·licituds realitzades pels 
nostres usuaris i usuàries en altres biblioteques (73,53%) i la resta, 
788 comandes (26,47%) corresponen a sol·licituds rebudes des de 
l’exterior. 
 
Si analitzem les dades, observem que de les 2.190 comandes fetes a 
altres biblioteques, 1.899, un 86,7% del total han tingut una resposta 
positiva i la resta de comandes no han estat satisfetes en tractar-se de 
documents exclosos de préstec i que formen part de col·leccions 
especials. 
 
Del total d’aquestes comandes, 1.142, un 52,14%, es refereixen a 
préstecs de documents originals com ara llibres, pel·lícules o tesis 
doctorals, la resta fan referència a documents obtinguts en còpia. 
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El tipus de material demanat pels usuaris apareix reflectit en la gràfica 
següent: 
 

 
 
Pel que fa al sistema de tramesa a l’usuari o usuària, observem que les 
còpies de documents es deixen en el servidor de GtBib-SOD perquè 
siga el mateix usuari qui hi accedisca o s’envien per correu electrònic. 
Sols s’envien en paper les còpies que, per motius legals, no es poden 
fer arribar electrònicament a l’usuari final.  
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Hem de fer constar que un 80% del material sol·licitat arriba a mans 
de l’usuari amb una mitjana de sis dies. 
 
Els nostres principals subministradors de documents són la Universitat 
de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, totes elles dins del Consorci de Biblioteques 
Universitàries Catalanes i amb més de dos centenars de documents 
servits per cadascuna. De la resta de l’Estat espanyol: la Universitat 
de Granada, la Universitat de València, la Universitat de Navarra, la 
Universitat de Sevilla, la Universitat de Deusto, les biblioteques del 
CSIC i la Biblioteca Nacional. 
 
Pel que fa a l’estranger, el consorci alemany de SUBITO, del qual 
formen part les biblioteques de les universitats d’Hamburg, Colònia, 
Tübingen, Munic i altres,  encapçala el llistat juntament amb la 
Bibliothèque Cujas de Droit, a París; l’Ibero-Amerikanisches Institut, 
amb seus a Alemanya i Itàlia, la UC Davis de la University of California 
o la Universitat de Zuric. 
 
Pel que fa a les comandes que hem rebut d’altres biblioteques, 
observem que de les 788 peticions rebudes n’hem servit positivament 
un total de 661 (83,88%), la resta es corresponen amb documents 
exclosos de préstec o pertanyents a col·leccions especials i també a 
documents que en el moment de la petició estaven prestats als nostres 
usuaris. 
 
També hem de comentar que el nombre de comandes de préstec 
d’originals encara és major que el nombre de documents servits com 
a còpia. 
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El tipus de material documental que ens demanen apareix reflectit en 
la següent gràfica: 

 
 
Pel que fa al temps de resposta, hem de dir que el 96% de les 
comandes se serveixen en menys de dos dies, la qual cosa suposa que 
acomplim amb escreix els acords de préstec interbibliotecari del CSUC 
i també de REBIUN. 
 
Els principals sol·licitants de documents de la nostra col·lecció són la  
Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat de Vic, la 
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la 
Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat 
Oberta de Catalunya, totes elles membres del CBUC, i altres com la 
Universitat Abat Oliba, la Universitat Carles III de Madrid, la Universitat 
Pública de Navarra, la Universitat Politècnica de València, la Universitat 
de Granada o la Universitat d’Alacant, entre d’altres. 
 
També hem rebut comandes, tant de còpies de documents com de 
préstec d’originals, d’universitats estrangeres com la University of 
Illinois at Urbana (EUA), la Victoria University Wellington (EUA), la 
University of Massachusetts (EUA), la Universitat de Xile, la University 
of Alberta (Canadà), la Universitätsbibliothek Freiburg (Alemanya), la 
University College London (Regne Unit) o la University of Sidney 
(Austràlia). 
 
Pel que fa al tipus d’usuaris, hem de dir que augmenta a poc a poc el 
nombre d’estudiants i estudiantes que fan ús del servei, tant 
estudiantat de grau com de màsters i doctorat. 
 
La secció de Préstec Interbibliotecari implementa totes les novetats i 
millores tècniques que li proporciona el sistema del GtBib –SOD i que 
puguen esdevenir una millora en el servei que oferim als usuaris i 
usuàries de la Biblioteca. 
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Telepréstec 
 
El servei de telepréstec de la Biblioteca de la Universitat Jaume I ha 
gestionat, durant el curs acadèmic 2017, un total de 3.059 comandes 
de telepréstec. 
 
Si fem un estudi de les comandes per centres, veiem que:  
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques    1.392 comandes. 
Facultat de Ciències Humanes i Socials                  1.128 comandes. 
Facultat de Ciències de la Salut                                   79 comandes. 
Escola Superior de Tecnologia              351 comandes. 
 
La resta, 109, són comandes fetes pel personal d’administració i 
serveis. 
 
Pel que fa a la tipologia de les comandes trobem que un 52% 
corresponen a peticions de préstec de llibres i DVD, i el 48% restant a 
peticions de còpies d’articles de revista o capítols de llibres. 
 
La tramesa de documents a l’usuari es fa per correu intern i els articles 
s’envien per correu electrònic. 
 
 
Gestió d’intercanvis de la revista Millars 
 
En 2017 la Biblioteca s’ha encarregat de l’enviament, en concepte 
d’intercanvi/donació amb els autors o autores, altres universitats, 
institucions, bases de dades, etc., de la revista Millars (Núm. 41, 2016 
i núm. 42, 2017). 
 
Millars: Núm. 41 (2016): 96 exemplars i núm. 42 (2017): 18 
exemplars. 
 
A partir del núm. 42 (2017), per acord del Consell de Redacció de la 
revista Millars, només enviem un exemplar de la revista a institucions 
i algunes bases dades. 
 
La revista Potestas d’ara endavant només es publica en format 
electrònic. 
 
 
 
Formació d’usuaris i usuàries 
 
Durant 2017 s’han realitzat 193 activitats de formació d’usuaris i 
usuàries (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 3.886. 
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Com en anteriors ocasions, les sessions de formació han estat sobretot 
tallers amb alumnat, amb la finalitat de donar a conèixer i millorar l’ús 
dels recursos d’informació bibliogràfica i sobre el gestor bibliogràfic 
Mendeley. Hem continuat amb formacions específiques per a 
investigadors i investigadores, 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 formacions sobre 
les eines bibliogràfiques d’avaluació de la investigació i nivell d’impacte 
de les revistes científiques. 
 
Respecte a les formacions externes, destaquem les següents: 

- El 10 de març realitzàrem una presentació presencial de la base 
de dades WoS (Web of Science).  

- El 25 d’abril vam organitzar la presentació de la base de dades 
REAXYS, la qual va estar impartida, de manera presencial, per 
Carlos Rodríguez. 

- El 6 de juliol, Nathalie Jacobs, editora executiva de l’editorial 
Springer, va impartir la conferència «Com publicar en revistes 
científiques d’impacte». 

- Del 18 al 22 de setembre es va realitzar el segon cicle de 
formació en línia WoS, obert per a tot el personal docent i 
investigador de l’UJI. 

- El 21 de novembre vam organitzar un seminari d’IEEE Author’s 
Workshop adreçat al personal investigador de l’UJI. Aquesta 
sessió la van impartir Eva Veloso i Federico Peña, mànager 
d’IEEE Europa.  

- Del 18 al 22 de desembre, la Biblioteca va gestionar una formació 
en línia de la base de dades Scopus, on participaren molts 
professors i professores de la Universitat. 

 
A més, la Biblioteca ha impartit el curs de formació transversal de 
l’Escola de Doctorat, «Eines d’informació bibliogràfica per a la 
investigació», en versió en línia i presencial, del 15 al 18 de gener. 
També participàrem en les XXII Jornades de Foment de la Investigació 
de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, el 24 de novembre. 
 
 
 
Repositori UJI 
 
En total, el Repositori UJI conté 38.622 documents, distribuïts en les 
següents comunitats: 
 
- Arxiu Digital Espanya - Unió Europea: 4.836 
- Arxiu Digital de Castelló: 11.642 
- Societat Espanyola d’Història Agrària: 463 
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- UJI: Documents institucionals: 650 
- UJI: Recerca: 8.783 
- UJI: Publicacions: 3.912 
- UJI: Recursos docents: 524 
- UJI: Treballs acadèmics: 7.812 
 
D’aquests documents, 30.064 estan en accés obert, i la resta, en accés 
embargat o restringit, per política de l’editorial o decisió de l’autor o 
autora. 
 
Totes les tesis doctorals llegides a l’UJI s’introdueixen en el repositori 
cooperatiu TDX, i es recol·lecten automàticament també en el 
repositori UJI. Actualment, tenim un total de 684 tesis doctorals. 
 
També hem millorat l’accés a la col·lecció Arxiu Digital de Castelló, on 
s’ha agrupat tota la documentació per pobles. Es pot trobar la 
informació a través del llistat alfabètic de les poblacions que conformen 
la província de Castelló. S’hi han incorporat llibres d’autors i autores 
castellonencs, protocols notarials, pergamins i documents d’arxiu de 
diverses poblacions. 
 
Una altra novetat és la creació de la col·lecció: Patrimoni en imatges i 
models 3D, per a difondre imatges 3D i 4D del patrimoni arqueològic, 
artístic, històric i natural de les terres de Castelló. 
 
En l’àmbit de la recerca, destaquem que al voltant del 90% del total de 
la producció científica, està disponible en accés obert.  
 
 
 
 
La docimoteca 
 
És un espai on es troba material psicotècnic, d’avaluació psicològica i 
psicoeducativa (tests, escales, bateries, qüestionaris, proves, programes 
i llibres d’avaluació psicològica i psicoeducativa, etc.). Tot aquest material 
està enregistrat i descrit en el catàleg de la Biblioteca UJI.  
 
La docimoteca està ubicada a la planta baixa de la Biblioteca i és un servei 
compartit entre els departaments de Psicologia, d’Educació i la Biblioteca. 
La direcció de les activitats portades a terme a la docimoteca recau en un 
professor o professora dels departaments abans esmentats. A més 
d’aquesta direcció, hi ha el suport d’un becari o becària, normalment 
estudiantat dels últims cursos dels graus i màsters de Psicologia i 
Educació. També la Biblioteca, amb el seu personal tècnic, participa en 
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aquest servei com a suport a les tasques d’adquisició i catalogació 
d’aquest material específic. 
 
L’adreça electrònica és: docimoteca@uji.es 
 
Dades de 2017 de la docimoteca: 
 
Préstec (proves i tests) 
Professorat UJI: 130 
Professionals externs (membres del Col·legi de Psicòlegs de la Comunitat 
Valenciana i orientadors i orientadores de centres escolars): 453 
Estudiantat de màster: 80 
Estudiantat de grau: 182 
 
Consultes de documentació (proves i tests)  
Professorat UJI: 8 
Professionals externs: 51 
Estudiantat de màster: 71 
Estudiantat de grau: 422 
 
Consultes d’informació 
Per correu electrònic: 34 
Per telèfon: 59 
 
Altres 
Préstecs de material fungible: 672 
Usos de perfils (correcció de proves en línia): 70 
 
 
 
 
 
IV. QUALITAT I BIBLIOTECA 
 
El Grup Base ISO 9001 de la Biblioteca es va reunir, durant l’any 2017 
els dies 28 de febrer, 11 d’abril, 4 de maig, 8 de maig, 7 de juny i 25 de 
juliol, per a preparar i mantenir actualitzada tota la documentació per a 
les auditories a realitzar en el servei de Biblioteca. 
Els dies 25 i 26 d’abril va tenir lloc l’auditoria interna. 
El 26 de juliol vam tenir l’auditoria externa. 
 
 
 
 



	 12	

 
V. CENTRE DE DOCUMENTACIÓ EUROPEA 
 
El Centre de Documentació Europea (CDE) forma part, des de 1993, de 
la xarxa de centres d’informació de la Unió Europea, denominada Europe 
Direct. 
 
El treball del CDE, durant 2017, ha estat marcat per la celebració del 
30è aniversari de l’adhesió d’Espanya a la Unió Europea. 
 
Entre les activitats dutes a terme pel CDE les més destacades són: 

 
El Centre de Documentació Europea organitza la VIII edició del curs: 
«Preparació per a les oposicions a la Unió Europea», el qual va tenir 
lloc a l’UJI els divendres 10 i 17 de febrer i els dies 3 i 10 de març de 
2017, de 9 a 14 hores. Aquest curs el va impartir el professor José Díaz 
Lafuente. 
  
 
 
  

 
 
 
 
En maig, la documentalista del CDE-UJI va ensenyar al personal del 
Centre de Documentació de la Universitat de les Illes Balears, amb 
l’objectiu de poder introduir documentació, el Sedas (Arxiu digital 
Espanya-Unió Europea) que es troba al repositori UJI. 
 
Arxiu digital Espanya-Unió Europea (Sedas) és una comunitat del 
repositori institucional UJI, la qual recull documents rellevants, en tots 
els formats, sobre Espanya i la Unió Europea, els quals estaven 
dispersos en els fons documentals de diverses institucions. 
 
Els dies 23 i 24 de novembre va tenir lloc la reunió del Comitè Tècnic 
de Sedas, en la seu de la Representació de la Comissió Europea, a 
Madrid. La Universitat Jaume I que lidera i manté Sedas, va exposar-
hi les novetats tècniques, fonamentalment l’actualització del 
programari a la versió 5.4 de DSpace, atribució de noves llicències 
Creative Commons, la inclusió del codi ORCID «Open Researcher and 
Contributor ID» i la instal·lació d’un mòdul avançat d’estadístiques. 
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El CDE continua la col·laboració 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. 
 
El 4 de desembre, la documentalista del CDE va participar en la taula 
rodona sobre el futur d’Europa, organitzada pel CDE de la Universitat 
de València dins del cicle «Desembre europeu». 
 
 
 
 
VI. ARXIU GENERAL 
 
Serveis: transferències, préstecs i consultes: 
 

Servei Nombre de 
sol·licituds 

Transferències documentals 47 
Préstecs  1.294 documents 
Consultes i còpies 242 

 
 
Digitalització: 
 

Sèrie documental/col·lecció Nombre de 
documents 
digitalitzats 

Actes dels òrgans de govern 110 
Altres  1.300 

 
En l’àmbit de formació, s’han tutoritzat cinc alumnes en pràctiques, 
procedent de les titulacions en: Gestió i Administració Pública, 
Humanitats i Història i Patrimoni, els quals han après les diferents 
tasques que es porten a terme en l’arxiu i Biblioteca, com digitalització 
i procés tècnic. D’altra banda, s’han realitzat visites guiades i sessions 
de formació a alumnes d’educació secundària. 
 
Respecte a la cooperació arxivística, com en anys anteriors, l’arxiu ha 
coordinat el grup de treball de Pla Estratègic de la CAU i ha participat 
en el grup de treball Linked Open Data, aquests resultats van ser 
presentats en les jornades anuals de la CAU (Universidade A Coruña, 
juny de 2017). 
 
Com a resultat del conveni amb l’Ajuntament de Borriol, s’ha 
assessorat aquesta institució en la reorganització i catalogació del fons 
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documental municipal, a més de la digitalització de protocols notarials 
del segle XVIII. 
 
D’altra banda, s’ha fet difusió d’esdeveniments i novetats en les xarxes 
socials de la Biblioteca. 
 
 
VII. ACTIVITATS  
 
Conferències i cursos de formació 
 
El dilluns 9 de gener, Julio Alonso Arevalo, de la Universitat de 
Salamanca, va impartir la conferència «Gestió de la identitat i reputació 
digital de l’investigador: de les mètriques alternatives a la gestió de dades 
d’investigació» a la sala d’actes de l’Edifici de Postgrau. Aquest acte el va 
organitzar l’Escola de Doctorat i Biblioteca i es trobava dins de la 
programació del curs transversal de recursos d’informació per a 
l’estudiantat de doctorat. 
 
El 16 de gener va començar el curs de postgrau propi UJI de 30 crèdits 
ECTS «Noves tendències en gestió de la informació», segona edició. 
Aquest curs, en línia, i organitzat per la Biblioteca UJI. Va finalitzar el 15 
de juny. 
 
El 27 d’abril va tenir lloc, a la Facultat de Ciències Humanes i Socials, la 
conferència «El context italià i l’autoria de Curial e Güelfa» que va ser 
impartida per Abel Soler, professor de la Universitat de València. Aquesta 
activitat la va organitzar la Fundació Germà Colón i es va enquadrar dins 
dels actes del Dia del Llibre. 
 
El divendres 28 d’abril, celebràvem el Dia del Llibre (en ser diumenge el 
23 d’abril). Vam presentar les novetats adquirides i sol·licitades pels 
usuaris i usuàries dins de la campanya «Quins llibres t’agradaria tenir a 
la Biblioteca?». A més, també realitzarem una lectura pública del poemari 
de Miguel Hernández, ja que el Congrés va declarar 2017 com a «Any 
Miguel Hernández». 
 
Els dies 22 i 23 de maig va tenir lloc a la Universitat el curs de formació 
per a personal bibliotecari sobre propietat intel·lectual que va impartir el 
doctor Ignasi Labastida, de la Universitat de Barcelona. 
 
El 26 de maig, la Biblioteca va organitzar la conferència i presentació «La 
petjada d’una carta», de Rosario Raro, a la sala d’actes del Menador. 
Aquesta activitat va estar també dins de la programació Dia del Llibre.  
 
El 26 de juliol, personal de la Biblioteca participàrem en la presentació de 
l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Borriol, la qual va tenir lloc a la seua 
sala d’actes. 
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El dissabte 21 d’octubre, presentarem en les Jornades Culturals de la 
Plana de l’Arc, amb seu a Vilafamés, la comunicació «L’Arxiu Digital de 
Castelló». 
 
La setmana del 23 al 27 d’octubre coincidint amb la Setmana 
Internacional de l’Accés Obert, la Biblioteca UJI, juntament amb deu 
biblioteques universitàries més, vam crear un microMOOC sobre accés 
obert per a difondre entre la comunitat universitària la importància de 
l’Open Access. 
 
Del 25 al 27 d’octubre participàrem en taules redones i en una 
conferència al XVI Workshop REBIUN que es va realitzar a la Universitat 
de Salamanca. 
 
El dilluns 20 de novembre, invitàrem a impartir una xarrada-col·loqui  
Eugeni Alemany, a la sala d’actes de l’Edifici de Postgrau. Aquesta 
activitat s’emmarcava en el Dia del Llibre Valencià. 
 
 
 
 
 
 
Exposicions organitzades per la Biblioteca l’any 2017  
 
Exposició «L’Institut 1917-2017» per a commemorar el primer centenari 
de l’Institut Francesc Ribalta. En aquesta mostra es va exposar material 
de la Biblioteca UJI i relacionat amb aquest emblemàtic edifici de 
l’avinguda del Rei En Jaume, de Castelló. 
 
Exposició «Col·lectius davant la por: grups artístics espanyols 1945-75». 
Aquesta mostra, en aquest moment, es troba a la primera planta de la 
Biblioteca i es va inaugurar en les primeries de desembre de 2017. El 
fons documental prové del Centre Internacional de Documentació 
Artística del Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerní, de 
Vilafamés. 
 
Exposició de mapes antics «De les terres del senyor d’Aragó» la qual va 
tenir lloc al Menador. Del 21 de desembre de 2017 al 28 de gener de 
2018. Va estar organitzada pel professor Vicent Garcia Edo. 
 
 
 
Convenis i cooperació bibliotecària  
 
L’1 de març vam signar el conveni amb l’Ajuntament de Borriol per a dur 
endavant la digitalització dels protocols notarials del segle XVIII que es 
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troben dipositats a l’Arxiu Històric Provincial de Castelló. L’Ajuntament es 
va fer càrrec del personal, la Biblioteca de l’UJI va aportar 
l’assessorament. Tota aquesta documentació és accessible, per Internet, 
a través del dipòsit digital de la nostra Biblioteca. 
 
El 22 de maig signàrem un conveni amb l’Ajuntament de Culla per a 
digitalitzar el seu arxiu municipal. Van participar-hi l’alcalde i el secretari, 
per l’Ajuntament, i el rector, vicerector, arxivera i director de la Biblioteca 
per l’UJI. El 27 de novembre començàrem la digitalització del fons 
arxivístic de l’Ajuntament de Culla, amb personal facilitat per 
l’Ajuntament.  
 
Pel que fa a la cooperació bibliotecària, participem molt activament en 
la constitució d’un Consorci Bibliotecari Universitari Valencià. Durant 
2017, la Universitat Jaume I ha organitzat un parell de reunions per a 
tractar aquest tema: el 5 d’abril vam realitzar a la nostra institució una 
jornada de treball dels directors de les cinc biblioteques universitàries 
públiques valencianes, i el 8 de setembre, també a l’UJI, organitzàrem 
una reunió de directors i vicerectors responsables de les biblioteques 
de les cinc universitats valencianes.  
 
També, al llarg del 2017, hem participat en les diverses comissions 
tècniques i en els grups de treball del Consorci de Biblioteques 
Universitaris Catalanes, del qual formem part des de l’any 1998.  
 
A escala nacional estem dins de l’estructura de REBIUN (Xarxa de 
Biblioteques Universitàries Espanyoles). El nostre rector és el president 
d’aquesta xarxa bibliotecària.  
 
En l’àmbit internacional, la documentalista del Centre de Documentació 
Europea, Elvira Aleixandre, ha col·laborat en diversos programes 
europeus i ha participat en reunions de treball a Brussel·les amb altres 
documentalistes de centres de documentació europea. A més, personal 
de la Biblioteca, durant any 2017, han realitzat diverses estades 
internacionals: en setembre de 2017, la documentalista del CDE, Elvira 
Aleixandre, va participar en el «Programa de Mobilitat del PAS a Àfrica, 
Àsia i Oceania», oferit per l’UJI i va realitzar una estada a la Biblioteca 
del Congrés dels Estats Units (Library of Congress-LC), gràcies a 
contactes amb l’ambaixada espanyola a Washington DC. Paloma 
Garrido va realitzar estada formativa Erasmus+ a la Université Pierre et 
Marie Curie (Paris VI) des del 6 de juny 2017 al 9 de juny 2017. Va realitzar 
sessions de treball en les unitats centrals de processament tècnic, 
bibliometria, formació d’usuaris i comunicació de la biblioteca. Va 
visitar diverses biblioteques del campus Jussieu. Alfredo Cejudo va 
estar, del 5 al 9 de juny de 2017, a la Biblioteca de la Université de 
Namur (Bèlgica), dins del programa Erasmus. 
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VIII. PROJECTES PER A 2018 
 
Entre els projectes planificats per a 2018, destaquem: 
 

- Treballar en la constitució del futur Consorci Valencià de 
Biblioteques Públiques Universitàries. 
 

- Donar suport als estudiants i estudiantes en els projectes de final 
de grau. 

 
- Potenciar nous serveis de suport al professorat, com índexs 

d’impacte, entre d’altres. 
 

- Difondre les revistes i llibres electrònics entre la comunitat 
universitària, fent-ne més ús. 

 
- Col·laborar i assessorar els ajuntaments de les comarques de 

Castelló en tasques de digitalització dels seus fons arxivístics 
municipals. 
 

- Avançar cap a l’accés obert. 
 

- Activar i visualitzar la biblioteca digital Menador. 




