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MEMORIA 2009 
 
 
PRESENTACIÓ 
 
La memòria 2009 de la biblioteca recull els temes i activitats més rellevants, 
entre les quals cal esmentar l’adquisició i posada en funcionament, a finals 
d’octubre, del programari de gestió integral de la biblioteca “Millennium” que 
ens permet gestionar, de manera automatitzada, totes les tasques del servei 
(compres, préstec, estadístiques, catalogació i presentació dels registres a 
través del catàleg, etc.) 
La biblioteca de la Universitat de Castelló, des de l’any 2004, any darrere any, 
està passant satisfactòriament les diverses auditories per tal de mantenir el 
certificat en l’ISO 9001:2000, ara ISO 9001:2008. 
Un altre fet que cal ressaltar ha estat la presentació, el 23 d’abril, del 
repositori institucional que recull la informació digital en cinc col·leccions o 
comunitats –Docència, Investigació, Revistes, Documents institucionals i 
Biblioteca Digital de Castelló. Aquesta última és la col·lecció més 
desenvolupada, ja que trobem altres subcomunitats com l’arxiu fotogràfic de 
la Caixa Rural d’Onda, l’arxiu fotogràfic Palanques de la Fundació Caixa 
Benicarló o l’arxiu sonor de Radio Castelló, per citar-ne algunes. 
En l’apartat d’infraestructures la universitat va realitzar una forta inversió en 
prestatgeries metàl·liques (armaris compactus) per a guardar el fons 
hemerogràfic retrospectiu i les col·leccions bibliogràfiques procedents 
d’intercanvis i donacions. 
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INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT 

L’any 2009 es varen adquirir, a l’empresa EUN, resultat d’un concurs públic, 
38 armaris compactus, que representen un total de 6.000 metres lineals. Això 
ens ha permès traslladar d’un dipòsit a l’altre (part nova) els fons antics de 
revistes científiques en suport paper.  

 
 

També a finals de desembre es va adquirir, a l’empresa 3M, una màquina 
d’autopréstec per instal·lar-la a l’entrada 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 d’una bústia per a devolució del material bibliogràfic. 

— Adquirir més equipament informàtic per a la planta de la mediateca i 
d’aquesta forma poder realitzar un canvi del que hi ha en funcionament. 

 
 

QUALITAT I BIBLIOTECA UJI 

 
La Biblioteca renova anualment, des del 2004, el sistema de gestió de qualitat 
en ISO 9001:2000. Així l’11 de juny varem tenir l’auditoria interna i el 9 de 
juliol, l’auditoria externa. No es va detectar cap no conformitat, únicament ens 
indicaren algunes observacions que ja han estat resoltes. 

Al llarg del 2009 s’han mantingut diverses reunions del grup base de la 
biblioteca per a tractar temes relacionats amb la ISO (indicadors, processos...) 
i el 6 de juliol es va realitzar una subcomissió de qualitat per tal de preparar 
l’auditoria externa que va tenir lloc tres dies després. 
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COMISSIÓ DE BIBLIOTECA 

 

El 27 de gener es va realitzar la comissió de Biblioteca per a tractar la 
distribució del pressupost i informar de les activitats realitzades i propostes.  
El 16 d’octubre es va reunir la subcomissió de fons antic, formada pel 
Vicerector, director de la biblioteca i un representant de cadascuna de les 
Facultats i Escola, 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  

 
El Servei d’Adquisicions Bibliogràfiques (SAB) és el responsable de gestionar la 
compra i el control dels ingressos de tot el material bibliogràfic i documental, 
en qualsevol suport, sol·licitat per la nostra comunitat universitària. 
 
L’ingrés del material bibliogràfic i documental es realitza principalment per 
compra però és també important el que arriba com a donatiu i, en menor 
mesura, el rebut mitjançant intercanvi. 
 
Volums ingressats 
 
L’any 2009 la biblioteca ha incorporat al seu fons un total de 16.010 volums, 
dels quals s’han adquirit per compra 10.516 (66%), per donacions 5.022 (31%) 
i  per intercanvi amb altres institucions un total de 472 (3%). 
 

INGRÉS VOLUMS

10516; 66%

5022; 31%

472; 3%

compra

donació

intercavni

 
 
De les 10.516 monografies ingressades per compra 7.393 són nacionals (70%) 
i 3.123 internacionals (30%). 
 
 

NACIONALITAT VOLUMS INGRESSATS PER 
COMPRA

7393; 70%

3123; 30%

nacionals

internacionals

 
 
 
Propostes sobre adquisicions 
 

— Acabar d’implementar el mòdul d’adquisicions. 
— 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. 
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— Continuar portant a terme les adquisicions consorciades amb altres 
biblioteques universitàries. 

— Participar en programes i sistemes de gestió consorciats, basats en 
estàndards. 

— Aconseguir disposar d’una col·lecció documental equilibrada, entre el 
que vol l’usuari i els interessos de tota la comunitat universitària. 

— Fer una avaluació de la col·lecció en quant a qualitat: veure quins 
llibres estan caducats, els que tenen noves edicions, etc. 

— Fomentar entre els estudiants les peticions per a l’adquisició de 
material bibliogràfic. 

 
 
 
COL·LECCIONS i PROCÉS TÈCNIC 
 
Fons bibliogràfics informatitzats (31/12/2009) 
 
Total de documents 426.997 
Registres bibliogràfics 284.952 
Holdings 5.445 
 
Revistes 
 
Suport paper (compra, intercanvi, 
donatiu) 

1.320 

Suport electrònic (compra) 30.557 
Suport electrònic (accés obert) 7.798 
Total revistes en suport electrònic 38.355 
 
Dades introduïdes en el catàleg automatitzat durant l’any 2009 
 
Registres bibliogràfics 19.517 
Ítems o volums físics 31.821 
Holdings 230 
 
Canvi de sistema informàtic 
 
Des de l’any 1992 la biblioteca ha estat treballant amb el sistema integrat de 
gestió de biblioteques VTLS (Virginia Library Technology System). Durant l’any 
2009 es va substituir aquest programa, que ha quedat obsolet, pel sistema 
Millennium, de l’empresa Innovative Interfaces. 
 
El nou programa es va adquirir per concurs públic, dins del marc del canvi de 
programa informàtic del CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de 
Catalunya) i de les biblioteques del CBUC (Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya) 
 
Dades clau del procés de migració: 
 
Preparació del projecte Febrer 
Configuració del sistema i base de dades 19/3-17/4 
Avaluació del perfil de la base de dades 7/5-24/6 
Implementació dels mòduls 5/5-10/12 
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Catalogació en producció 15/10 
Circulació en producció 27/10 
Obertura del WebPac 27/10 
Publicacions seriades en producció 19/10 
Adquisicions febrer 2010 
 
Calendari de formació de l’empresa Innovative a Barcelona 
 
Formació inicial 
Catàleg / avaluació perfil 4/4 
Administració del sistema/avaluació perfil 5/4 
Paràmetres de circulació 6/4 
 
Segona formació 
Catalogació I 2/6 
Circulació I 3/6 
Seriades I 4/6 
 
Tercera formació 
Catalogació II 31/8 
Circulació II 1/9 
Seriades II 2/9 
Administració sistema / Dubtes 3/9 
 
 
Quarta formació 
Adquisicions i paràmetres d’adquisicions 27/10 
Adquisicions II 28/10 
Preguntes i dubtes 29/10 
 
 
El canvi de programa ha comportat la migració de l’antiga base de dades 
bibliogràfica, el canvi de format MARC, de CATMARC a MARC21, així com els 
registres d’usuari i les transaccions de préstec. A més s’ha realitzat formació 
per part de l’empresa en els diferents mòduls del nou sistema i formació “en 
cascada” dins de la nostra biblioteca. 
 
Registres migrats: 
 
Autoritats 48.083 
Bibliogràfics 278.820 
Exemplars 415.413 
Holdings 5.427 
Usuaris 31.444 
Transaccions de préstec 38.118 
 
 
Propostes sobre col·leccions i procés tècnic 
 
— Acabar d’implementar el mòdul d’adquisicions. 
— Millorar l’OPAC amb les noves prestacions del programa. Modificar les 
pantalles per fer-les més amigables i intuïtives. 
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— Revisar el funcionament i les dades dels diferents mòduls per tal de corregir 
possibles errors de parametrització o migració de les dades. 
— Implementar els Scopes per facilitar la consulta dels fons bibliogràfics de 
diverses biblioteques amb conveni. 
— Processar tècnicament tot el material bibliogràfic de nou ingrés, tant de 
compra com de donació i intercanvi, i també retrospectiu, per tal que es trobe 
al nostre catàleg tota la col·lecció de la nostra universitat. 
— Treballar amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya en 
les tasques de processament tècnic. 
— Continuar col·laborant 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 tasques de 
processament tècnic del seu fons bibliogràfic. 
 

 
 

SERVEIS 

 
Préstec i Telepréstec 
Durant l’any 2009 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 

 

Préstec Interbibliotecari- SOD 
 
La  Secció d’Obtenció de Documents de la Biblioteca (SOD) ha anat 
consolidant al llarg d’aquest darrers anys el nombre de comandes tramitades, 
tot  i que hem observat una xicoteta baixada en el nombre de peticions 
respecte de 2008 pel que fa a comandes rebudes des d’altres biblioteques. 
 
Al  llarg de l’any 2009 s’han fet un total de 4184 comandes de les quals 1740, 
un 41.59% corresponen a comandes rebudes des d’altres biblioteques; la 
resta, 2444 comandes, un 58.41% han estat comandes fetes pels usuaris de la 
biblioteca . 
 
Fent una anàlisi de les comandes observem que de les 2444 peticions fetes a 
altres biblioteques, 2056, un 84.12% 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.  
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Del total d’aquestes comandes, un 49.47% 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 es satisfan des 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 Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma 
de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. El 20% restant de comandes ens 
han arribat des de biblioteques espanyoles com la Universitat de València, la 
Universidad de Sevilla, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad 
Carlos III , la Biblioteca Nacional de Madrid.... 
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Pel que fa a les peticions de documents que ens han arribat des d’altres 
biblioteques observem que de les 1740 comandes rebudes, n’hem servit 
positivament un total de 1499, un 86.14% 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. 
 
Sobre el tipus de documents servits a l’exterior, observem que la majoria, un 
83.05%, correspon a préstec de documents originals i un 16.95% 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 
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 enviat 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. 
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Pel que fa a biblioteques estrangeres durant 2009 hem rebut comandes des de 
la biblioteca de la Univesidade de Coimbra, la Universitätsbibliothek Erlangen-
Nürnberg, el Danish Loan Centre, la Università de Siena, la Princenton 
University Library,  la Biblioteca de la Colorado State University o la British 
Library. 
 
El nostre principal subministrador a  l’estranger continua sent la British 
Library juntament amb altres biblioteques com la Université de Paris VII,  la 
Biblioteca Nazionale Centrale de Firence, la Biblioteca Nacional de Romania, la 
University of Northern Colorado(USA), la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universitatsbibliothek Hannover, la Universitätsbibliothek Passau o 
les biblioteques alemanes integrades dins SUBITO.   
 
 
També observem que cada vegada augmenta més el volum de documents 
rebuts, i també enviats, en format electrònic la qual cosa fa que el temps de 
resposta siga notablement inferior. 
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Formació i atenció als usuaris 
 
L’any 2009 es van fer un total de 130 sessions de formació que va suposar 
atendre a 3.331 usuaris.  En els tipus de sessions caldria afegir que s’ha creat 
un curs en Aula Virtual anomenat “Competències informacionals”.  També 
caldria afegir que al setembre de 2009 s’ha actualitzat la informació del llibret 
de formació d’usuaris de la biblioteca. 
 
 
SESSIONS DE FORMACIÓ SOBRE BASES DE DADES IMPARTIDES PER 
PERSONAL DE LES EDITORIALS: 
 
Presencials: 
 
CROSSFIRE : 30 d’abril en la sala de formació de la Biblioteca. 
LEXIS NEXIS: 25 de març a la sala de conferències del Centre de Postgrau i 
Consell Social. 
WEB OF KNOWLEDGE: “Jornadas de formación WOK” organitzades per 
FECyT l’1 de juliol a la Facultat de Ciències Humanes i Socials. 
 
On line: 
REFWORKS 
LEXISNEXIS 
QUESTION POINT 
 
Atenció als usuaris 
 
Consultes, queixes, suggeriments i agraïments de la Biblioteca (2009): 
   
 
1 — ENTRADES  PER CORREU ELECTRÒNIC 
 
S’han rebut un total de 401 correus electrònics, dels quals ens trobem: 
 
CONSULTES PER CORREU ELECTRÒNIC 
 
S’han rebut 397 consultes per e-mail, amb la següent distribució: 
 
Sobre Préstec s’han rebut  144 consultes. 
Sobre Préstec interbibliotecari s’han rebut 12 consultes. 
Sobre Telepréstec 1. 
 
Informació sobre Bases de Dades s’han rebut 117 consultes. 
Consultes sobre índex d’impacte s’han rebut 30. 
Consultes per accedir a les bases de dades per VPN s’han rebut 11. 
 
Consultes sobre informació bibliogràfica s’han rebut 33 consultes. 
Sobre horari de biblioteca 12 consultes. 
Informació sobre serveis de la biblioteca s’han rebut 7 consultes. 
Informació sobre les cabines d’estudi s’han rebut 5 consultes. 
Informació sobre les Normes UNE s’han rebut 5 consultes. 
Informació sobre sessions de formació s’han rebut 4 consultes. 
Informació sobre el Aula Aranzadi s’han rebut 2 consultes. 
Informació sobre la Biblioteca Escola d’art de Castelló 2 consultes. 
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Informació sobre els cursos de postgrau s’han rebut 2. 
 
Altra informació sol·licitada: 
 
Informació sobre el repositori: 1. 
Informació sobre estades en pràctiques: 1. 
Sobre entrades a la biblioteca: 1. 
Informació sobre visita guiada: 1. 
Sobre donació bibliogràfica: 1. 
Sobre dosificadors desinfectants: 1. 
Informació sobre objectes perduts: 1. 
Informació pressupost: 1. 
Informació currículum: 1. 
Informació sobre un CD s’ha rebut 1. 
 
AGRAÏMENTS REBUTS PER CORREU ELECTRÒNIC 
S’han rebut 4 correus agraint al personal de biblioteca la seva tasca. 
 
 
 
QUEIXES REBUDES PER CORREU ELECTRÒNIC 
Hem rebut 5 queixes: dos, sobre préstec de llibres i les altres 3 de control del 
soroll i ocupació d’espais. Cal indicar que aquestes tres les ha realitzat la 
mateixa persona. 
 
 
2 — CONSULTES REBUDES AL MOSTRADORS DE PRÉSTEC I INFORMACIÓ 
S’han rebut un total de 10.245 consultes, la distribució de les quals és la 
següent: 
 
Sobre consultes del catàleg 1.297 
Localització de llibres 4.280 
Revistes 322 
Audiovisuals 182 
Bases de dades 150 
Butlletins oficials 20 
Premsa 109 
Préstec 516 
Reserves de llibres 248 
Cabines d’estudi 334 
WI-FI 368 
Mediateca 138 
Reprografia 576 
Horaris 324 
Informació bibliogràfica 898 
Sobre serveis de la biblioteca 228 
 
No s’han pogut resoldre 18 consultes 
i s’han traslladat a altres serveis, 237, principalment adreçades al CAL. 
 
 
3 — INFORMACIÓ REBUDA PER LA BÚSTIA UJI 
 
En total s’han realitzat 68 peticions de les quals: 
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36 són consultes 
21 de queixes 
10 de suggeriments 
1 de felicitacions 
 
Pel que fa als temes tractats 18 corresponen a préstec (renovacions, 
informacions); 14 fan referència a la gestió de la col·lecció; 10 estan 
relacionades amb l’horari; 9 corresponen a les instal·lacions (accés, ocupació, 
silenci); 2 fan referència a l’accés a les bases de dades (VPN); 3 a les cabines 
d’estudi; 3 a la neteja; 2 sobre els ordinadors; 2 referides al CAL; 1 a objectes 
perduts; 1 a la falta de silenci en les sales de lectura; 1 a l’arxiu- col·leccions 
especials; 1 al tracte del personal biblioteca car als usuaris i 1 a reprografia. 
 
 
4 — INFORMACIÓ REBUDA A LES BUSTIES FÍSIQUES DE LA BIBLIOTECA 
 
En total s’han realitzat 28 escrits, dels quals 21 són suggeriments, 5 queixes i 
2 felicitacions. 
Entre els suggeriments estan:  incloure premsa esportiva, aire condicionat, 
adquisició de material bibliogràfic, realitzar préstec en altres àrees de la 
biblioteca i ampliar horari. 
Les queixes fan referència a la climatització, devolució de llibres,  mal ús de 
les cabines d’estudi i 2 queixes de reprografia. 
De les 28 peticions realitzades la major part són anònimes, només s’han 
identificat dues persones amb les quals ens hem posat en contacte. 
 
 
Accions preses a les queixes: 
 
Tres de les cinc queixes rebudes per correu electrònic són de la mateixa 
persona. Hem mantes un parell de reunions amb aquesta persona que ha 
formulat les queixes per veure com es podria aconseguir una millora de 
l’estudi i consulta a les sales de lectura. Les altres dues fan referència a les 
cues en el mostrador de préstec; les accions preses han estat adquirir una 
bústia de devolucions (que ja està en funcionament) i un aparell d’autopréstec. 
 
Les 21 queixes rebudes per la bústia general UJI fan referència en la seua  
major part a l’horari, en total 4, en les que els estudiants sol·liciten que 
s’amplie l’horari pel estudis de grau. L’acció corresponent a aquests queixes va 
ser sol·licitar una reunió amb el Vicerector d’infraestructures per tractar 
aquest tema i com a resultat, varem concloure que eren pocs encara els 
estudiants que estan en grau. Després ens trobem amb dues queixes per falta 
de sabó als serveis, cosa que traslladarem a l’encarregat de la neteja i es va 
resoldre al moment; també ens trobem amb dos queixes més sobre el soroll, 
falta de silenci, principalment en el període dels exàmens. L’acció presa ha 
estat comentar-ho al personal auxiliar de serveis bibliogràfics i als guardes de 
seguretat. Les altres queixes tracten dels següents temes: un estudiant UJI no 
pot accedir a la Politècnica de Valencia, li varem respondre que ens varem 
posar en contacte amb la direcció de la biblioteca UPV. Una altra sobre llibres 
d’edicions antigues de dret, l’acció presa ha estat durant els mesos de juliol i 
agost s’han baixat al dipòsit edicions antigues i s’han adquirit de noves. 
També ens trobem en dues queixes:  una sobre el tracte del nostre personal de 
biblioteca i una altra del comportament de la persona que porta el servei de 
reprografia (crida molt). Les accions preses han estat mantenir una reunió 
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amb el personal de biblioteca i mantenir una reunió amb l’encarregada del 
servei de reprografia per tal d’assabentar-los de cadascuna de les respectives 
queixes. Una altra queixa ha esta l’ocupació de taules d’estudi amb folis. 
L’acció presa ha estat dissenyar una cartolina amb l’aplicació de la normativa 
de biblioteca i posar-ho en cadascú d’aquests espais. 
Una altra queixa fa referència a que els ordinadors de les cabines no 
funcionen. L’acció ha estat realitzar partes, via CAU, i dur un seguiment. 
 
Pel que fa a les queixes de les bústies físiques de la biblioteca fan referència a: 
Climatització. L’acció corresponent fou posar-nos en contacte amb el personal 
de manteniment. 
Devolució de llibres. L’acció adquirir una bústia per tal evitar cues en el 
mostrador de préstec. 
Mal funcionament dels ordinadors de les cabines d’estudi.  Varem realitzar 
partes al servei d’informàtica. 
Sobre el servei de reprografia varem mantenir una reunió amb els 
responsables de l’empresa i varem acordar obrir el servei de reprografia a 
migdia. 
 
Consideracions Finals 
 
S’ha recollit informació mitjançant el correu electrònic, per mitjà de la Bústia 
UJI, per la informació presencial al mostrador i per les bústies físiques 
ubicades a la biblioteca. 
 
S’ha donat resposta a totes les peticions, a excepció de les bústies físiques, ja 
que la seva major part són anònims.  
 
En definitiva l’apartat de consultes és el més voluminós: en total se han 
realitzat 10.682 consultes. 
 
Pel que fa als suggeriments s’han realitzat 31 suggeriments, la major part 
d’ells via les bústies físiques de la biblioteca. 
 
Pel que fa a les queixes, s’han efectuat 31 queixes. 
 
Pel que fa a les felicitacions, s’han realitzat 7 felicitacions. 
 
En definitiva la biblioteca, durant l’any 2009, ha gestionat: 
 
CONSULTES 10.682 
SUGGERIMENTS 31 
QUEIXES 31 
FELICITACIONS 7 
 
 
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. 
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— 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. 
 
 
 
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ EUROPEA (CDE) 
 
El Centre de Documentació Europea (CDE) posa a disposició de la comunitat 
universitària i de la societat general el seu fons especialitzat dels diversos 
òrgans i institucions de la Unió Europea. 
  
El CDE forma part de la xarxa Europe Direct de la Comissió Europea. 
 

 
  Pàgina d’ Europe Direct en el servidor Europa de la Unió Europea 
 
 
Durant any 2009 ressaltem les següents temes: 
  
.-  Renovació del certificat ISO que evidencia la conformitat del sistema de 
gestió de la qualitat del CDE amb els requisits amb la norma UNE-EN ISO 
9001:2000.  
 
.- Hem catalogat el 100% del material rebut des de la Comissió Europea en 
Brussel·les i aquest fons es troba en sistema lliure accés, a la planta segona de 
la biblioteca, per ser consultat pels usuaris. 
 
.- El CDE compta amb una documentalista, responsable del servei i una 
auxiliar de serveis bibliogràfics. 
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.- Els CDE continuen depenent de la Direcció General de Comunicació de la 
Comissió Europea, concretament es troben dins de la secció “Representacions 
i xarxes”. 
 
.-  El CDE UJI ha realitzat diverses sessions específiques de formació de 
usuaris per a les titulacions de Publicitat i Relacions públiques, Comunicació 
Audiovisual i Periodisme, sol·licitades per professors, i que s’emmarquen dins 
el programa ALFIN. 
 
Les activitats que a continuació ressenyem es projecten i es realitzen per la 
documentalista i responsable del servei. El CDE ha participat, per invitació, en 
les següents reunions i seminaris: 
 
.- Reunió Anual de la xarxa de centres de informació Europe Direct i Centres 
de Documentació Europea. Representació de la Comissió Europea a Espanya. 
Madrid, 21 de gener. 
 
.- Jornades “Política Europea de Veïnat”. Representació de la Comissió 
Europea a Espanya. Madrid, 22 de gener.  
 
.- Jornades de Fons Europeus per a Entitats Locals de la Comunitat 
Valenciana. Conselleria de Presidència de la Generalitat valenciana i la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en col·laboració amb la con la 
Comissió Europea i la Fundació Comunitat Valenciana -Regió Europea. 
Valencia, 16 de febrer. 
 

.- Assistència como a ponent al “Specific training Seminar: Comunicate Europe 
for EDC Librarians and Documentalists”. College of Europe, Brujas 4 i 5 de 
juny. Comunicació presentada “ACE at the Uni” en col·laboració amb el CDE 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
.- Reunió especial xarxes d’informació europea. Presidència espanyola del 
Consejo de la UE en 2010. Representació de la Comissió Europea a Espanya. 
Madrid, 26 d’octubre. 

 
.- EL CDE continua col·laborant amb el Comitè Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana amb seu a Castelló, la secció sobre el dret comunitari 
que es publica a la Revista de treball, economia i societat. 
 
La Web de la Biblioteca 
 
En aquesta secció destaquem els serveis en línea, més importants que han 
estat implementat l’any 2009 i que tenen accés per la web de la biblioteca. 
 
.- Al llarg de tot el curs s’han anunciat les noves subscripcions i les proves 
d’accés a bases de dades en la secció “Notícies” de la pàgina  principal de la 
Web  http://www.uji.es/CA/cd/ 
Així com anuncis d’horari, exposicions, convocatòries, o qualsevol altre 
assumpte d’interès per als usuaris de la biblioteca. 
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    Secció Notícies 
 
ARXIU GENERAL 

 

Durant l’any 2009 s’han dut a terme diverses actuacions seguint les línies de 
treball de l’Arxiu General, les quals són: 

- 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  de les actuacions realitzades durant l’any 2009 han estat: 

- Ingressos: 

Nº transferències 56 

Nº de caixes d’arxiu transferides 1877 

 

- Procés tècnic:  

S’ha continuat amb l’actualització de la base de dades dels fons 
documentals amb les transferències de documentació. 

 

- Préstecs i consultes:  

En el nombre total de consultes incloem tant la consulta del document 
original como les còpies, en paper o digitals, sol·licitades. 

 

FONS DOCUMENTAL CONSULTES  CÒPIES 

MAGISTERI 3 1 
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SOLER I GODES 3 3 

TESIS I TREBALLS INVESTIGACIÓ 457 - 

UJI 3 30 

TOTAL 500 

 

 

FONS DOCUMENTAL PRÉSTECS 

MAGISTERI 36 

CUC 2 

TESIS Y TRABAJOS INVESTIGACIÓN 10 

UJI 116 

TOTAL 164 

 

En general, observem un augment en el número de préstecs i consultes 
respecte l’any anterior, conseqüència d’un major coneixement dels serveis de 
l’Arxiu tant entre les unitats administratives com entre els investigadors. 

 

- Digitalització de les actes dels diferents òrgans de govern, fins l’any 2004.   
En total, s’han digitalitzat 406 actes i s’han creat 406 fitxers en format pdf, 
per a facilitar la seva consulta i preservar els originals. 

- Digitalització del Fons fotogràfic de la Caixa Rural d’Onda, resultat del 
conveni amb aquesta institució. En total, s’han digitalitzat 3001 
fotografies, que s’han catalogat al repositori UJI. 

- Assessorament a l’Arxiu Municipal de Borriana, resultat del conveni amb 
aquesta institució, amb la tutorització de dos becaris d’investigació. 

- Revisió i seguiment dels documents ISO per tal de complir els objectius i 
compromisos de qualitat establerts. 

- Participació en els següents grups de treball interuniversitaris: Secretaria 
executiva del Comité Executiu de la Conferencia de Archiveros de 
Universidades (CAU); Documents Electrònics (CAU);  Materials docents en 
Xarxa del CBUC: Arxius universitaris valencians. 

- S’han impartit cursos de formació al personal de la Universitat sobre gestió 
de documents. 

 

Propostes 
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• Continuar amb la cooperació arxivística amb altres institucions de la 
província, mitjançant l’assessorament tècnic i la digitalització de fons 
documentals. 

• Continuar amb la digitalització de les actes dels òrgans de govern . 

• Actualitzar el Manual de l’Arxiu. 

• Introduir les tesis i treballs d’investigació en l’OPAC de la Biblioteca per 
facilitar la seua cerca als usuaris. 

 

 
Repositori Institucional 
 
El dia 23 d’abril de 2009, Dia Internacional del Llibre, i coincidint amb la 
celebració del 10é aniversari de l’edifici de la Biblioteca es va presentar el 
Repositori digital de la UJI http://repositori.uji.es/  
 
 
 

 
Repositori UJI 

 
 
El Repositori Institucional de la Universitat Jaume I és un espai digital 
institucional creat per facilitar l’arxiu de la producció científica, acadèmica i 
documental de la Universitat i garantir la preservació i la difusió en accés 
obert. 
 
Amb la mateixa finalitat, s’ha creat la Biblioteca Digital de Castelló, com a una 
comunitat dins del repositori, que inclou el material bibliogràfic i documental 
sobre Castelló i la seva província. 
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.- El  15 d’octubre va entrar en funcionament el repositori cooperatiu de 
Materials Docents en Xarxa (MDX), del Consorci de Biblioteques 
Universitàries Catalanes, on es pot consultar a text complet material i 
recursos digitals de l’activitat docent que es porta a terme en les universitat 
membres. La finalitat de MDX és augmentar la visibilitat i la difusió de la 
producció docent de les institucions participants, contribuint a la innovació 
educativa, per una banda, i a l’accés lliure al coneixement.  
 
 

 
 

MDX: materials Docents en Xarxa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com ja hem comentat al principi d’aquest apartat, el 23 d’abril, coincidint 
amb els 10 anys de l’edifici de biblioteca, es va presentar el Repositori UJI, el 
dipòsit digital que recull la producció científica, acadèmica i documental de la 
Universitat Jaume I, i garantir al mateix temps, la seva preservació i la difusió 
en accés obert. S’inclou també la Biblioteca Digital de Castelló, que conté 
diferents materials bibliogràfics i documentals d’autors castellonencs o sobre 
temàtica de la província de Castelló. 
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L’estructura inicial  de comunitats i col·leccions és la següent: 
 
- MATERIALS DOCENTS: 
   Inclou el material docent, que també es troba en OCW-UJI.  
 Aquest material també es pot cercar des de MDX (Materials Docents en 
Xarxa- CBUC). 
    
 
-  INVESTIGACIÓ: 
  Inclou Tesis, Treballs d’investigació i tesines, articles de revista, pre-prints i 
literatura gris.  
 
- REVISTES: 
  Inclou les revistes editades a la UJI.  
 
 
- INSTITUCIONAL: 
Inclou documents institucionals de la UJI: memòries, obertura de curs, 
commemoracions, discursos Doctor Honoris Causa i altres  actes 
institucionals. 
 
- BIBLIOTECA DIGITAL DE CASTELLÓ:   

-Arxiu d’imatges de Castelló: Conté postals i fotografies antigues de diferents 
localitats de la província de Castelló, datades, principalment, en el s. XX. 
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- Mapes i plànols: Pretén ser la cartoteca de la província de Castelló, amb 
principalment mapes des del s. XIX i primer terç del segle XX. 

- Arxiu d’Imatges Palanques: Conté les fotografies realitzades per aquest 
corresponsal de premsa entre les dècades de 1940 i 1990, en la comarca del 
Maestrat. Es fruit del conveni amb la Fundació Caixa Benicarló, que conserva 
la propietat de les fotografies originals en paper.  

- Arxiu d’imatges de la Caixa Rural d’Onda: Resultat del conveni amb la 
Caixa Rural d’onda, inclou tant fotografies de la ciutat d’Onda al llarg del s. 
XX com fotos dels actes organitzats per aquesta entitat. 

- Arxiu sonor de Radio Castellón-Cadena Ser: Per conveni amb Radio 
Castellón, inclourem els programes radiofònics d’aquesta emissora, radiats  
en la segona meitat s. XX, i actualment, en perill de conservació pel seu 
suport: cintes de casset, REBOX i DAT.  

- Autors castellonencs: Podem trobar llibres escrits pels nostres autors, del s. 
XVIII. 

-  Impressors castellonencs: Recull els llibres, follets i altre material editat per 
diferents impremtes de la província (s. XIX-XX) 

- Revistes i diaris castellonencs: Premsa i publicacions periòdiques editades 
en les nostres localitats. (s. XIX-XX) 

Per a portar a terme la digitalització d’aquest material s’ha comptat amb una 
ajuda del Ministeri de Cultura, Direcció General del Llibre, Arxius i 
Biblioteques per a la creació de repositoris digitals. 
 
El resultat en 2009 ha estat la introducció en el repositori de 4337 fitxers de 
diferent tipologia: fotos, mapes, textos, programes de ràdio, material docent, 
etc. 
 
Quant a visites als documents del repositori, s’han comptabilitzat 7787 visites 
i 207.664 descàrregues de documents.  
 
 

Núm. fitxers introduïts 4337 
Núm. Ítems introduïts 1995 
Núm. de visites 7787 
Núm. de descàrregues 207.664 

 
 

Propostes 
- Sol·licitar una nova ajuda de la Direcció General del Llibre, Arxius i  

Biblioteques per a la creació de repositoris digitals. 
- Continuar amb la digitalizació de material documental per a introduir en la 

Biblioteca Digital de Castelló. 
- Iniciar la introducció de materials documentals en les altres comunitats i 

col·leccions. 
- Dissenyar una nova interfície web i canvi de versió del programa. 
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CURSOS I  PUBLICACIONS 
 
Cursos impartits per la biblioteca 
 
Curs “Como implantar un sistema de gestión documental y un sistema 
archivístico en una institución” (6ª ed.) es van matricular 30 alumnes i en el 
curs de postgrau “Organización y gesión de la Información documental” (9ª 
ed.) es van matricular 52 alumnes. 
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Sessions de formació d’experts en el Mòdul de Formació professional de 
Biblioteconomia, Arxivística i Documentació. Institut F. Ribalta, Castelló: 
febrer de 2009. 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 a la UJI. 
Castelló: maig de 2009. 
 
Curs “Arxius de gestió. Procediments pràctics”, impartit per Lidón Paris, 
arxivera de la Universitat de Castelló i va estar organitzat per IVAP. València: 
juny de 2009. 
 
 

 
 
 
Cursos de formació especifica rebuts 
 
“L’evolution internationale des regles de catalogage” impartit per Françoise 
Leresche, Bibliothèque Nationale de France, 6/3/2009, assistent Paloma 
Garrido Están. Aquest curs el va organitzar el CBUC. 
 
“A strategy for academic libraries in the first quarter of the 21st. Century”, 
impartit per David W. Lewis, IUPUI University Library and Indiana University, 
25 i 26/04/2009, assistent Paloma Garrido Están. Aquest curs el va 
organitzar el CBUC. 
 
Cursos de formació MILLENNIUM (programa de gestió de biblioteca) impartits 
per Mary K. Dudman que van tenir lloc a les instal·lacions del CBUC, 
Barcelona. Es va realitzar en tres sessions: 
4,5 i 6 de maig  van assistir Lidia Paris, Rosa Gómez i Paloma Garrido 
1,2 i 3 de setembre  van assistir Paloma Garrido, Rosa Gómez, Lidia Paris i 
Jordi Garcia Gozalvez 
27,28 i 29 d’octubre  van assistir Paloma Garrido, Lidia Paris, Rosa Gómez i 
Ester Agut. 
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“Multimedia Bàsic” impartit per Emilio Soro, professor de la Universitat Jaume 
I, els dies 5,12,19 i 26 de novembre. 
 
“Accés i tractament del fons audiovisual” impartit pel professor Pau Saavedra, 
Tècnic de l’ajuntament de Girona, impartit a la Biblioteca UJI entre els dies 30 
de novembre al 4 de desembre. 
 
 
 
CONVENIS, ACTIVITATS I COOPERACIÓ BIBLIOTECÀRIA 
 
 
El 7 de gener va començar la 9ª ed. del curs de postgrau Organització de 
Gestió de la Informació Documental (OGID) 
 
El 29 de gener la direcció de la biblioteca va assistir a la reunió de la Comissió 
Tècnica del CBUC que va tenir lloc a Barcelona en la seu de la Universitat 
Pompeu Fabra en les noves instal·lacions de Poble nou “ La fabrica” ca Arinyó. 
 
El 3 de febrer varem tenir la visita de professors de la Universidad de Costa 
Rica, pel tema d’instal·lacions i procediments ISO. 
 
El 16 de febrer van iniciar les dues beques de col·laboració a l’arxiu municipal 
de l’ajuntament de Borriana, les quals van estar tutoritzades per l’arxivera de 
la Universitat. 
 
El 3 d’abril varem tenir la visita de personal del Ministeri de Defensa pel tema 
de la digitalització dels papers de la guerra civil relatius a la província de 
Castelló. 
 
El 23 d’abril el dia dels actes del llibre varem presentar la biblioteca digital de 
Castelló i el repositori institucional, varen estar presents el rector, Francisco 
Toledo, directius de la Caixa Rural Onda i directius de Radio Castelló. Com en 
altres anys, invitarem a un escriptor i aquest any fou Miguel Àngel Villena. 
 
D’abril a novembre va romandre oberta l’exposició “El Llibre escolar”, amb 
material escolar de la primera meitat del segle XX. 
 
El 14 de maig es varen instal·lar els 38 armaris compactus a la part nova del 
dipòsit de la biblioteca.  
 
El 2 de juny es va realitzar el conveni de donació bibliogràfica del metge 
Lizanda. Aquest mateix mes es va signar el conveni de donació de material de 
Vicent Pitarch Almela i la Universitat Jaume I de Castelló. 
 
El 23 i 24 de juny l’arquitecte de la Universitat i el director de la biblioteca van 
visitar la Biblioteca de la Universitat de Deusto (Bilbao). 
 
L’1 de juliol va iniciar les pràctiques a la biblioteca una estudianta 
d’Humanitats UJI. 
 
Del 7 a l’11 de setembre, Lidia Paris, va estar a la biblioteca de la Universitat 
de Lodz (Polonia), dins del programa STELLA de mobilitat del PAS. 
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Del 21 al 25 de setembre,  Paloma Garrido va estar Aarhus School of Business 
University Library, de la Aarhus University Library,  dins del programa de 
mobilitat del PAS de la Universitat Jaume I.  
 
 
El 27 d’octubre es va obrir al públic 
el nou programari de biblioteca 
MILLENNIUM.  
 

 
 
 
Des de principis de novembre fins finals de desembre el director de biblioteca 
va assistir a tots els departaments de la Universitat per presentar el nous 
programes i activitats del servei i ens permet recollir propostes, consultes, 
suggeriments i queixes, de manera directa dels professors. 
 
El 11 de novembre de 2009 es va signar el conveni de col·laboració en l’àmbit 
bibliotecari i documental entre la Universitat Jaume I de Castelló i 
l’ajuntament d’Alcublas. 
 
 

. 
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PROJECTES 

 
 
 

 
 
 
Projectes de la biblioteca per a l’any 2010: 
 
 
— Desenvolupar totes les funcionalitats i mòduls del sistema informàtic 
Millennium. 
 
— Millorar la gestió del personal de biblioteca per facilitar un servei de qualitat 
a tots els usuaris. 
 
— Col·laborar amb altres institucions públiques i privades a través de 
convenis.  
 
— Mantenir contactes amb tots els col·lectius de la Universitat (Consell 
d’estudiants, professors ...) per millorar els serveis.— Potenciar i difondre la 
Fonoteca Digital UJI entre totes les universitats espanyoles.  
 
— Difondre el repositori institucional. 
 
 
 
 
Castelló, 15 d’abril de 2010 
 
 
 

 
 
 
 

 


