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PEG'96 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

El PEUB, redactat per I'equip rectoral i els presidents de les cinc 
Divisions, estableix set línies estrategiques: 

LES SET LíNIES ESTRATEGIQUES DEL PEUB: 

• Excel.lencia en la docencia 

• Líder en recerca basica. Competitiva en recerca aplicada 

• UB prestadora de serveis a la Societat 

• Catalanitzar 

• Organització flexible amb finan<;:ament adequat 

• Millorar la imatge i I'impacte social; combinar modernitat amb 
tradició. 

• Liderar I'intercanvi entre docents i estudiants 

La Biblioteca estableix els seus objectius generals que després 
es desenvoluparan en accions específiques de cada area. 

La finalitat del pla estrategic és aconseguir la maxima rendabilitat 
a les inversions realitzades a la BUB: 

que la BUB sigui utilitzada amplia i profitosament. 

Els objectius proposats amb aquesta finalitat són: 
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PEG'96 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

iEW" Fer que tota la comunitat universitaria i científica conegui 
els recursos de la BUB 

GPublicacions impreses d'informació com la de les pagines WEB actuals 

GDifusió deis serveis, reglaments i tarifes 

GPromoure la utilització del correu electrónic com a mitja d'informació més 
adeqüat 

iEW" Adequar les activitats de la BUB a les necessitats deis 
estudiants, investigadors i professors 

G Adequar les adquisicions a les necessitats reals deis usuaris: manuals 
pertinents i suficients. 

GAccions com I'estudi del préstec, de les bibliografies pel proper curs de 
cara als estudiants. De cara als investigadors i professors, analitzar les 
investigacions punteres per a obtenir la bibliografia adequada; aprofundir en 
la bibliografia soLlicitada per a crear coLleccions coherents. 
Estudi de la utilització de les subscripcions. Avisar de les arribades deis 
docu ments sol.licitats 

G Adequar el cataleg a les necessitats reals deis usuaris. 
Preveure la informació més comunment soLlicitada: lIistats de bibliografia, 
paraules clau d'acord amb les necessitats deis departaments, Opacs 
amigables 

GEstablir un pla de reconversió del cataleg i integració de tots els fons 
interessants, tant de la própia biblioteca com deis departaments o altres 
institucions. 

GExtendre la utilització de les bases de dades de la BUB a qualsevol punt 
de la Universitat 

GEspecialitzar profundament cada una de les Arees per a donar un servei 
global als seus usuaris. Potenciar al maxim la informació bibliografica. 
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PEG'96 BI.BLlOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Accions: informació deis serveis d'altres arees de la BUB, prllstec de qualsevol 
monografia en qualsevol punt, fotocopies d'articles de revistéS"lIbicades en 
altres punts. Relació amb els departaments i altres biblioteques de la mateixa 
especialitat. Disposar de la informació telematica pertinent a cada area. 
Especialitzar el personal en els materials propis de I'area 

GReubicar els fons de la BUB coLlocant-los en els centres més adients a les 
especialitats i als usuaris. 

~ Convertir la biblioteca en lIoc confortable d'informació, de 
formació i d'estudi 
Comfortable vol dir també suflcient: equipaments, temperatura, iLluminació, 
silenci 

G Per aconseguir un nivell alt d'autoinformació cal primer informar i formar 
els usuaris deis recursos de la biblioteca 

GAccions: Cursos, pagines WEB, fullets ... 

GFormar el personal en atenció al públic. Millor coneixement deis propis 
recursos, de l'Opac etc. Accions: Cursos de la BUB, de la UB i del CIF, 
reunions periodiques amb tot el personal d'atenció al públic ... 

GConcentrar les diverses seccions de les especialitats propies de cada 
Divisió o de cada Campus. Accions: Política d'espais i de concentració de fons 
bibliografics i documentals. Zonificació deis centres per a assegurar espai 
suficient per a investigadors i professors 

GProveir les biblioteques de mitjans informatics per a la consulta Integral 
(Opac, CCUC, CD.ROMs, Internet) i el treball individualitzat (tractament de 
textos, fulls estadístics ... impressores). Correu electronic 

Glncrementar I'ús de cubicles i sales de formació 

4 

.. 



PEG'96 I;lIBLlOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

~Extendre el servei de la BUB a la societat científica, 
industrial, empresarial 

Glnformació/propaganda. Cursos 

GPotenciar el P.I. i el Servei d'obtenció de documents 

GCol.laboració en programes catalans, espanyols, europeus i internacionals 

Glniciar accions que permetin la cooperació entre biblioteques de la mateixa 
especialitat. 
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PEG'96 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

ÁREA GENERAL I DE REFERENCIA 

ÁREA GENERAL I DE REFERENCIA 

~ Adequar les activitats de la BUB a les necessitats deis 
estudiants, investigadors i professors 

1 => Implicació de tot el personal, tant sigui de Filologia com de I'Área 

General i de Referencia, en els objectius i accions proposats. 

CE) 
Octubre 96-juny 97 

2=>Definir el nou contingut del fons de I'Área, dins la nova restructuració de 

la mateixa, amb la finalitat de fa unificació del fons, el personal, els serveis i els 
usuaris de la Biblioteca General i de la Biblioteca de Filologia. 

CE) 
Octubre 96-juny 97 

3=>Selecció i expurgació del fons. Aquesta tasca, iniciada ja des de fa 

mesos, ha implicat la definició del fons, en la nova orientació d'especialització 
dins el camp d'Humanitats. Adequar els criteris de selecció i gestió del fons 
bibliográfic a la finalitat de la nova Biblioteca de Filologia i d'interes general 
universitario 

Octubre 96-juny 97 

~ Convertir la biblioteca en lIoc d'informació, formació i 
estudi 

4=>Definir i seleccionar el fons que es convertirá en lliure accés. Aquesta 

tasca implica I'elecció d'una classificació topográfica nova, adequada al propi 
fons, i oferir-Io per materies als usuaris de la Biblioteca. Caldrá, també, la 
formació del personal per aquesta tasca 

CE) 
Octubre 96-juny 97 

6 

.. 



PEG'96 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

ÁREA GENERAL I DE REFERENCIA 

5=>Redefinició de I'organigrama. Agilitzar el maxim la comunicació i 

col.laboració amb el personal, facilitant la cohesió del person al deis diferents 
serveis, sempre procurant que es mantingui I'especialització i dedicació de les 
tasques realitzades 

~ 
Octubre 96-juny 97 

6=> Optimització i augment de les eines de treball a I'abast de tota la 

comunitat universitaria: estacions de treball polivalents, més estacions d'accés 
a Internet i xarxa de CD-ROMs, canvi al sistema ERL, etc 

febrer-juny 97 

~ Extendre el servei de la BUB a la societat científica, 
industrial, empresarial 

7 =>Potenciar al maxim la informació sobre serveis i fons, disposant dell'ús 

de les noves tecnologies de comunicació i informació. 
Millorar el nivell de coneixement deis usuaris en I'ús de la informació i recursos 
disponibles a la biblioteca (bases de dades, catalegs en línia, Internet, ÚS 

d'obres de referencia). 
Facilitar I'accés als recursos d'informació d'arreu del món, en especial els 
recursos d'informació electrónica. Optimització i augment de les eines de treball 
a I'abast de tota la comunitat universitaria: estacions de treball polivalents, més 
estacions d'accés a Internet i xarxa de CD-ROMs, canvi al sistema ERL, etc 

Octubre 96-juny 97 

8=> Actualitzar mensualment les pagines WEB de I'Área. Desenvolupament 

de la pagina Web de I'Área General com a eina de referencia i de comunicació 
amb els usuaris. Millorar la comunicació entre la biblioteca i la comunitat 
universitaria a la qual serveix, facilitant I'accés deis usuaris als serveis 
d'informació bibliografica i referencial via correu electrónic, pagines web i llistes 
de distribució. 
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ÁREA GENERAL I DE REFERENCIA 
Octubre 96-juny 97 

,. 
'. 

9=> Aprofundiment en les eines estadístiques d'avaluació, per tal de millorar 

la qualitat del servei 

CE) 
Octubre 96-juny 97 

1 O=> Avanc;;ar en la reconversió del cat~¡Jeg manual de monografies. 

Octubre 96-juny 97 

11=> Potenciar el Servei d'obtenció de documents: facilitar I'obtenció de 

documents via formulari www, e-mail o FAX; escannejar articles de revistes i 
enviar-les a les diferents biblioteques peticionaries a través d'e-mail o FAX. 

CE) 
Octubre 96-juny 97 

12=> Introducció del control automatitzat de recepció de publicacions en 

serie; fusió del fons de publicacions periódiques amb I'hemeroteca de Filologia 

CE) 
Octubre 96-juny 97 

Per tal que els objectius es puguin dur a terme, s'han de donar les condicions següents: 

* Compliment del calendari previst d'obres de remodelació de la futura Biblioteca 

* F ons bibliografic no disponible. Durant el període en que es treballi amb la 
unificació del material bibliografic, caldra una dedicació especial per garantir la 
disponibilitat deIs documents. 

Diagramació: 
Potenciació del servei d'obtenció de documents i les accions proposades 
Fusió deIs fons de l' Area General i Filologia, i les accions proposades 
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PEG'96 BISLlOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

AREA DE RESERVA 

ÁREA DE RESERVA 

fF Fer que tota la comunitat universitaria i científica conegui 
els recursos de la BUB 

1 =>Revisar i actualitzar les pagines web referents a rÁrea de Reserva 

Periodicament d'octubre 96-juny 97 

2=>Fer una nova edició del tríptic de rarea 

Gener-febrer 97 

fF Adequar les activitats de la BUB a les necessitats deIs 
estudiants, investigadors i professors 

3=>Mirar d'aconseguir al més aviat possible un espai per la consulta 

exclusiva deis lectors i investigadors de fons antic. 

o 
Maig-juny 97 

4=>Programar pels mesos de novembre-desembre i febrer-man;: sessions 

informatives sobre els fons que componen la Reserva, obertes a tota la 
comunitat universitaria, i facilitat als professors I'accés als materials 
interessants per la seva assignatura. 

o 
PeriOdicament d'octubre 96-juny 97 

5=>D'acord amb rarea General, potenciar al maxim ractualització de les 

obres de referencia. 

Octubre 96-juny 97 
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ÁREA DE RESERVA 

6=>Oferir als investigadors un servei de reprografia especial per al material 

de Reserva, que permeti preservar-ne la integritat i que alhora 'RO sigui massa 
onerós. 

N ovembre-desembre 96 

~ Convertir la biblioteca en lIoc confortable d'informació, de 
formació i d'estudi 

7 =>Procurar que el tracte amb els usuaris no es limiti a servir el que 

demanen, sinó que -quan ho vulguin o ho necessitin- trobin orientació per 
aprofitar millor la 
riquesa del material que poden trobar a la Reserva de la BUB o a altres 
biblioteques. 

o 
Octubre 96-juny 97 

8=>Millorar I'accés deis usuaris a la base de dades del cataleg de Reserva 

de la BUB i aprofitar els recursos d'informació d'altres biblioteques d'arreu del 
món. 

(J;\ v 
Octubre 96-juny 97 

g=>Reorganitzar el magatzem i unificar al maxim els fons dispersos de la 

Reserva . 

(J;\ v 
Desembre 96-abril 97 

~ Extendre el servei de la BUB a la societat científica, 
industrial, empresarial 

1 Q=> Avan<;:ar en la creació de bases de dades d'imatges grafiques 

procedents del fons antic de la BUB, per a usos de reprografia, divulgació, 
il ' lustració, etc. 

o 
Octubre 96-juny 97 

10 

-



PEG'96 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

AREA DE RESERVA 

11 =>Organitzar exposicions tematiques que permetin donar a conéixer a la 

societat el patrimoni bibliografic que es conserva a la Reserva-de la BUB. 

Q) 
Octubre 96-juny 97 

Diagramaeió: 
Reorganitzar el magatzem i unificar al milxim els fons dispersos de la Reserva. 
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ÁREA DE CIENCIES HUMANES I SOCIALS 

ÁREA DE CIENCIES HUMANES I SOCIALS '. 

~ Fer que tota la comunitat universitaria conegui els recursos 
de la BUB 

1 =>Revisió i posada al dia de les págines www de I'área. 

Mensualment d 'octubre 96-juny 97 

2=>EdiciÓ d'un tríptic de I'área donant a conéixer els serveis i les tarifes 

(0 
V 
Gener-febrer97 

3=>Replantejament de la formació d'usuaris a nivell de tota I'área 

Octubre 96-febrer 97 (formació básica de primer nivell) 
Febrer-juny 97 (formació específica en bases de dades i Internet) 

~ Adequar les activitats de la BUB a les necessitats deis 
estudiants, investigadors i professors . 

4=>Reinstal.laciÓ i promoció de la Cartoteca de Geografia i História 

(0 v 
Gener-febrer 97 

5=>Creació de la secció de material audiovisual a Filosofia. 

Gener-febrer 97 

6=>Estudi de la utilització de les subscripcions actuals de I'Area 

Octubre 96-j uny 97 
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ÁREA DE CIENCIES HUMANES I SOCIALS 

7 =>Promoció de les bases de dades de la BUB entre els professors de la 

Divisió (segona fase del treball iniciat el curs 95/96) " . 

CE) 
Febrer-juny 97 

B=> Analisi de les bases de dades d'humanitats existents al mercat i 

proposta per completar la col'lecció 

CE) 
Octubre 96-gener 97 

9=>Organització de cursets sobre fonts d'informació d'humanitats p~~ al 

personal d'informació bibliogratica de I'area 

CE) 
Febrer-juny 97 

1 O=> Estudi i proposta d'una nova classificació sistematica per preparar la 

fusió deis fons de la secció de Filologia amb els de I'Area General. 

CE) 
Novembre-desembre 96 

~ Convertir la biblioteca en lIoc confortable d'informació, de 
formació i d'estudi 

11 =>Organització de cursos d'atenció al públic per al personal 

responsable. 

CE) 
Desembre 96-gener 97 

12=>Millora de la xarxa de comunicacions a I'edifici de Baldiri Reixac 

ffi v 
Mar~-abril 97 

13=>Promoció i racionalització de I'ús deis cubicles a I'edifici de Baldiri 

Reixac 
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AREA DE CIENCIES HUMANES I SOCIALS 
Octubre 96-juny 97 

~ Extendre el servei de la BUB a la societat científica, 
industrial, empresarial 

14=>Continuar i potenciar les accions que permetin la cooperació entre 

biblioteques d'altres institucions d'especialitats relacionades o 
complementaries. 

Octubre 96-juny 97 

Diagramació: 
Estudi i proposta de nova instal.lació de la Cartoteca 
Selecció del material audiovisual a Filosofia 
Preparació del curs sobre fonts d'informació destinat al personal d ' informació bibliogafica 
Estudi i proposta de nova cIassificació sistematica per al fons de Filologia 
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PEG'96 BJBLlOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

AREA DE CIENCIES JURíDIQUES, ECONOMIQUES I EMPRESARIALS 

ÁREA DE CIENCIES JURíDIQUES, ECONOMIQUES I 
EMPRESARIALS ". 

~ Adequar les activitats de la BUB a les necessitats deis 
estudiants, investigadors i professors 

Adeqüar les activitats i serveis de les biblioteques de l'Area a les 
necessitats reals deis usuaris incidint en la millora de la informaci'ó, la 
formació d'usuaris, la formació del personal en atenció al públic, la 
informació bibliografica, millorament de les zones per investigadors i 
professors i racionalització. de I'ús deis cubicles i sales de formació. 

Observacions: 
Aquests objectius generals es duran a terme en diferents linees d'actuació a cada biblioteca. 

Les diferents actuacions de cada secció responen a I'estudi de les necessitats més urgents així 

com de les possibilitats reals de dur-Ies a terme tant pel que fa als mitjans com al personal. 

La finalitat que es persegueix en cadascuna de les actuacions es que el projecte reverteixi 

directament en I'usuari final més que al funcionament intem de la própia biblioteca. 

Es prioritzará més I'eficácia directa de les accions proposades que fer projectes moJt globals. 

ACCIONS GENERALS DE L'ÁREA 

1 => Publicar fullets informatius de totes les Seccions. Posta al dia de la guia 

de l'Area. Nova edició. Actualilzació pagines WEB 

CE) 
Octubre-novembre 96 

2=> Revisió i adeqüació deis fons bibliografics i documentals de cada 

Secció, millorant la distribució interna deis mateixos 

(J:) v 
Octubre 96-juny 97 
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ÁREA DE CIENCIES JURíDIQUES, ECONÓMIQUES I EMPRESARIALS 

3e>Potenciar la formació d'usuaris en els recursos d'informació de J'área, 

realitzant previament la forma ció adequada del personal bibliofecari. 

Q) 
Octubre 96-juny 97 per la formació general 
Gener-juny 97 per la formació específica 

Se> Incrementar i millorar I'organització per I'ús de cubicles i sales de 

formació 

Octubre 96-juny 97 

ACCIONS ESPECiFIQUES DE LES SECCIONS 

DRET 

d 1 e> Reubicació del fons bibliográfic i documental, de forma que la primera 

planta donaria servei de referencia i consulta als estudiants de primer cicle, 
destinant les altres plantes a donar servei a segon i tercer cicles, investigació i 
professorat. 

Q) 
Octubre-desembre 96 

d2e>Revisió del fons de I'hemeroteca, i estudi de valoració de les 

subscripcions actuals 
Confecció d'un llistat de les revistes d'indexs i abstracts (incloure'l a les págines 
WEB) 

Q) 
Octubre 96-febrer 97 

Tots els projectes que afecten aquesta biblioteca estan, en certa manera, pendents del 
projecte de remodelació aplas;at 

Diagramació: 
Redistribució del fons bibliografic i documental 

ECONÓMIQUES 

e 1 e>Reconversió del catáleg manual: 
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PEG'96 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

ÁREA DE CIENCIES JURíDIQUES, ECONÓMIQUES I EMPRESARIALS 
Catalogació de totes les obres que surten en préstec. 
Catalogació de donatius. 

Octubre 96-juny 97 

e2=> Revisió i catalogació del fons de Socio logia. (es prioritza la 

reconversió d'aquest fons pel seu interés donat la creació de la lIicenciatura en 
Sociologia) 
Confecció d'un llistat de les revistes d'indexs i abstracts (incloure'l a les págines 
WEB) 

o 
Desembre 96-gener 97 

e3=> Adeqüació de la Sala de Tesis com a sala pels investigadors 

Octubre 96-juny 97 

e4=> Posada en marxa d'un sistema d'obtenció d'articles de revistes via 

escaner, fax i e-mail 

Gener-juny 97 

Diagramació: 
Es diagramad. el procés de revisió i esporgada del fons de monografies. 

EMPRESARIALS 

m 1 => Estudi i proposta d'una nova classificació sistematica per substitu"ir 

el topográfic actual a Empresarials. 

o 
Octubre 96-juny 97 

m2=> Adeqüació de les adquisicions a I'especificitat de l'Escola. Estudi del 

fons bibliográfic. 
Estudi deis fons bibliográfics d'altres Escoles Empresarials nacionals i 
extrangeres. 
Análisi de les necessitats bibliográfiques específiques en el món de I'empresa i 
de les investigacíons i técniques punteres. 

17 

-



PEG'96 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

ÁREA DE CIENCIES JURíOIQUES, ECONÓMIQUES I EMPRESARIALS 

f0 V 
Octubre 96-juny 97 .. ~ ... 

I Diagramació: Estudi i proposta de la nova cIassifieació sistematiea 
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PEG'96 ~IBLlOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

AREA DE CIENCIES EXPERIMENTALS I MATEMATlQUES 

ÁREA DE CIENCIES EXPERIMENTALS I MATEMÁTIQUES 
" '. 

~ Adequar les activitats i serveis de les biblioteques de I'Área 
a les necessitats deis usuaris, incidint en la informació 
bibliografica, la formació d'usuaris i la comunicació. 

- un projecte que sigui abastable per la própia biblioteca concordant amb els recursos 
bibliogr¿fics i humans deis quals disposa, implicant aixi al personal de la biblioteca. 

- que reverleixi directament a I'usuari final més que en el funcionament intern de la própia 
biblioteca. 

- que afecti directament a la secció sense involucrar altres serveis de la BUB, amb el-recursos 
bibliogr¿fics, técnics i humans de la própia biblioteca. 

- que doni com a resultant un procediment o execució estandard i intercanvible, perqué després 
una biblioteca pugui aprofltar I'experiéncia d'una altra. 

- no s'ha prioritzat que sigui un projecte molt ambiciós, intentar míllorar tot un servei, només una 
parl o un procediment són diferents estadis cap a la qualítat global. 

1 e> Agilitzar al maxim la comunicació de la Biblioteca de Matematiques amb 

els usuaris-professors, potenciant I'ús del correu electrónic com a eina de 
comunicació i difusió de serveis, estrenyent la col.laboració entre el professorat 
i la biblioteca. 

Objectiu 
Es proposa agilitzar la comunicació entre la biblioteca i el professorat de la facultant utilitzant les eines 
que proporciona el correu electronic, per millorar serveis que anteriorment ja es realitzaven per altres vies 
de comunicació. 
L'obertura i difusió d'aquest canal de comunicació pot facilitar que s'utilitzi posteriorment per oferir altres 
serveis. 

S'incidirft en tres punts : 

l. - Avis de l'arribada deis documents adquirits i demanar la coLlaboració del professor per a la 
classificació delllibre segons l'American Mathematical Society. 

2. - Enviar un llistat de noves adquisicions a tots els professors. 

3. - Possibilitat de demanar la renovació del préstec de llibres per correu electrónico 

Diagramació 
Es diagramar:' el procés de recollida d'informació, i del procés d'execució deis tres objectius_ 
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PEG'96 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

ÁREA DE CIENCIES EXPERIMENTALS I MATEMÁTIQUES 

2=>Potenciar al maxim la informació bibliogratica a la biblíÓteca de Física i 

Química incidint en la cerca per encarrec. 

Estudi: oovembre/desembre 96 
Exeeueió: geoer/maig 97 
Avaluaeió: juoy 97 

Primer dotant al servei d'uns procediments i eines més estandaritzats : agrupació deIs recursos (obres 
d'informació i referencia: en paper, edram, anIine, Internet) segons grans tematiques (toxicologia, medi 
ambient, colorants ... ) i creació d'un formulari de cerca 

Objeetiu 
Aquest projecte pretén uniformitzar els criteris a I'hora de donar la informació, orgaoitzant eo grans 

temes totes les eines bibliográfiques que disposa la Biblioteca - en paper, cd-rom, oo-line, Internet. 
S'intenta també potenciar les cerques p~r enca.rree mitjan9ant la creació d'un formulari de cerca estandard. 
Fins ara la biblioteca teoia un Servei d ' Ioformació Bibliográfica basat eo maouals, els cooeixemeots deis 
bibliotecaris i les eines bibliográfiques de la biblioteca. 
Aquest projecte va dirigit especialrnent a usuaris d'indústries i professors de la facultat, pero també 
permetrá millorar les cerques de tots els usuaris: estudiants, professors, doctorands, investigadors, 
indústrÍes. 

Diagramaeió 
- Circuit de difusió del servei. Propaganda. 
- Procediment de cerca 

3=>Canviar I'orientació de la formació d'usuaris a la biblioteca de Biologia. 

Estudi: oovembre-desembre 96 
Preparació: gener 97 
Exeeueió: a partir de febrer 97 

A la biblioteca de Biologia, s'incidiria en la formació per estudiants de primer cicle i usuaris no 
experts, establint sessions que es repetirien periódicament els primers mesos del curs per 
explicar el funcionament básic de la biblioteca, els serveis i el catáleg. 

Objeetiu 
Programar cursos de formació d'usuaris a nivell basic adre9ats a usuaris no experts i estudiants de primer 
cicle. 
Fins ara la fonnació d'usuaris estava basada prioritariament en rorganització de cursos monografics 
d'obres de referencia de biologia, adre~ats a usuaris més experts, de segan i tercer cicle o professorat, 
amb necessitats informatives concretes i especialitzades. 
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PEG'96 I;3IBLlOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

ÁREA DE CIENCIES EXPERIMENTALS I MATEMÁTIQUES 

Amb la introducció d'aquestes sessions dluna hora es preté~ potenciar el coneixement deis recursos basics 
de la biblioteca: localització del fons, consulta del catileg i funcionament dels ,serveis, cobrint les 
necessitats del col.lectiu d'usuaris - estudiants. • 

Diagramació 
- Circuit de dirusió del servei. Propaganda. 
- Procés de confecció del curs : selecció deis materials, confecció deIs manuals ... 

4=> Perfeccionar la formació d'usuaris a la Biblioteca de Geologia 

Estudi: novembre-desembre 96 
Preparació: gener 97 
Execució: a partir de febrer 97 

Objectiu 
Es tracta de programar la formació dusuaris de forma més adequada a les seves necessitats : tractar temes 
específics del funcionament i deIs serveis de la biblioteca, en sessions de dues hores repartides alllarg del 
curs academic. 
Anteriorment es donava una visió global del funcionament i deIs serveis de la biblioteca condensada en 
una sessió de dues hores, que resultava atapeYda i poc clarificadora. 

Es pretén oferir una formació : 
- més flexible: amb la possibilitat que l'usuari pugui escollir aquells temes que més l'interessin. 
- més individualitzada : cursos amb llistes tancades de 10 persones 
- perii>dica : amb la possibilitat de repetir els cursos més sol.licitats. 

Va dirigida en principi a usuaris estudiants de primer, segon i tercer cicle. Encara que algunes temes a 
determinar, s'oferiran també a professors i investigadors de la facultat 
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PEG'96 SIBLlOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

ÁREA DE CIENCIES DE LA SALUT 

ÁREA DE CIENCIES DE LA SALUT . 

6? Fer que tota la comunitat universitaria i científica conegui 
els recursos de la BUB 

1 =>Informació. Fer arribar les novetats de I'Área que siguin d'interes general a 

la resta de la BUB, mitjanc;:ant les pagines web que hem d'acabar d'estructurar i 
manten ir-les al dia. 

Novembre/desembre 96 

2=>Potenciar la difusió a tots els estudiants, investigadors i professors de 

Ciencies de la Salut deis video-discos, CD-Roms locals, etc. que sigui n novetat a 
les diferents seccions de I'area. 

Octubre 96 

6? Adequar les activitats de la BUB a les necessitats deIs 
estudiants, investigadors i professors 

3=>Reconversió de fons: Farmacia. Assumir el donatiu de l'lnstitut Botanic i 

comenc;:ar a magnetitzar volums de revistes de cara a la nova biblioteca. 

CE) 
Octubre 96 

4=>Reconversió de fons: Medicina. Acabar el donatiu de la Catedra 

d'Anestesiologia, comenc;:ar a fer la revisió del dip6sit del soterrani i comenc;:ar a 
catalogar el fons de Cervera. 

CE) 
Octubre 96/gener 97 
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PEG'96 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

ÁREA DE CIENCIES DE LA SALUT 

5=>Reconversió de fons: Bellvitge. Acabar la unificació del topografic 

continuar la reconversió del fons. 

Octubre/desembre 96 

6=>Unificar criteris de cara als usuaris entre el personal de I'area que fan les 

mateixes tasques, mitjanc;;ant reunions dos cops I'any. 

Novembre 96/juny 97 

7 =>Posar els vídeos de lliure accés a totes les biblioteques 

Desembre 96/gener 97 

8=>Fer arribar la xarxa de CD-Roms a I'Hospital Clínic i incrementar-la amb 

bases de dades que funcionen amb Windows. 

Novembre 96/gener 97 

g=>Reestructuració deis Serveis d'lnformació Bibliografica i Teledocumentació 

Octubre 96/juny 97 

1 Q=> Accés a Intemet a totes les Biblioteques 

Novembre 96/gener 97 

11 =>Comunicació d'arribades de lIibres altres informacions puntuals als 

professors a través del correu electrónic. 

CE) 
Octubre 96 

12=>Fer I'estudi de la utilització de les subscripcions que es va fer I'any 

passat a Medicina a la Biblioteca de Farmacia. 
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PEG'96 j3IBLlOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

ÁREA DE CIENCIES DE LA SALUT 

(3 
Novembre 96/juny 97 

13=>Establir una política d'adquisicions i de manteniment de la col.lecció 

(donatius i lIibres obsolets) amb els mateixos criteris per a tota I'Área. 

(3 
NovembreJdesembre 96 

!UF Convertir la biblioteca en lIoc confortable d'informació, de 
formació i d'estudi 

14=>Remodelació de la Biblioteca de Medicina, amb entrada per la planta 3 i 

amb una aula de formació. 

Octubre 96/juny 97 

15=>Dotar I'aula de formació de la Biblioteca de Bellvitge d'ordinadors. 

Octubre 96/mar~ 97 

16=>Fer els cursos de formació de consulta de catáleg pels nous estudiants i 

de bbdd i d'lnternet per professors, investigadors i alumnes deis últims cursos 
amb la mateixa extructura per a tota I'Área. 

(3 
Novembre 96 

17 =>Posar els ordinadors 286 d'accés als usuaris per poder treballar amb 

processadors de textos. 

(3 
Gener/febrer 97 

18=>Dotar de cubicles la Biblioteca de Bellvitge en I'ampliació de la 2a. fase. 

(j;\ 
\J 
Octubre 96 
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PEG'96 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

ÁREA DE CIENCIES DE LA SALUT 

19=> Renovar les guies de les biblioteques i editar una guia conjunta 

de I'Área. 

Novembre/desembre 96 

~ Extendre el servei de la BUB a la societat científica, 
industrial, empresarial 

20=>Fer formularis SOD per correu electr6nic donar-los a conéixer als 

laboratoris i hospitals i Centres de Documentació. 

Q) 
Octubre/desembre 96 

21 =>Donar a conéixer als laboratoris i hospitals interessats els cursos de 

formació sobre les nostres bbdd i Internet. 

Desembre 96 

22=>Fer difusió de les exposicions realitzades fer-Ies itinerants per les 

biblioteques de I'Área. 

Q) 
Novembre 96/juny 97 

Diagramació: 
el servei d'obtenció de documents 
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PEG'96 . BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

ÁREA DEL CAMPUS DE LA VALL D'HEBRON 

ÁREA DEL CAMPUS DE LA VALL D'HEBRON " . 

@"Fer que tota la comunitat universitaria i científica conegui 
els recursos de la BUB 

1 => Adequar i actualitzar les pagines WEB 

Periódicament des d'octubre 96 a juny 97 

2=>Confecció de la guia de la Biblioteca 

Gener-febrer 97 

@" Adequar les activitats de la BUB a les necessitats deis 
estudiants, investigadors i professors 

3=>Potenciar al maxim la informació bibliografica fomentant de forma 

prioritaria les connexions i la difusió de la xarxa de CD-ROMS de la Biblioteca als 
Departaments i a altres arees de la BUB 

(!) 
Novembre 96-mar~ 97 

@"Convertir la biblioteca en lIoc confortable d'informació, de 
formació i d'estudi 

4=> Ampliar i diversificar els cursos de formació d'usuaris tant a professors i 

personal investigador com a alumnes 

(!) 
Octubre 96-abril 97 

5=>Unificar i posar a lliure accés els fons audiovisuals 

Octubre-desembre 96 
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PEG'96 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

ÁREA DEL CAMPUS DE LA VALL D'HEBRON 

6=>Unificar i reorganitzar la secció de tests 

Gener-jnny 97 

7 =>Unificar i reorganitzar les obres generals de referéncia 

Gener-juny 97 

8=>Promocionar I'ús deis cubicles i de I'aula de formació 

Octubre 96-juny 97 

~Extendre el servei de la BUB a la societat científica, 
industrial, empresarial 

9=>crear un Servei d'Obtenció de Documents de Biblioteca de Campus 

gener-juny 97 

Diagramació: 
La uniflcació i reorganització de la secció de tests, a fl de rendabilitzar-Ia i adequar-Ia a les necessitats 
deis usuaris de la biblioteca 
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PEG'96 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

ÁREA D'ADQUISICIONS I ADMINISTRACIÓ 

ÁREA D'ADQUISICIONS I ADMINISTRACIÓ ·'· 

~ Establir un procés de treball 16gic i funcional per la facturació i 
gestió econ6mica deis ingressos per serveis de la BUB, d'acord 
amb la normativa vigent i les instruccions del Servei de 
Comptabilitat de la UB. 

1 => Analitzar els diferents tipus de serveis que realitza la BUB, i els tipus 

d'usuari que en fan ús 

Q) 
Desembre 96-febrer 97 

2=>Determinar la tarifa a cobrar o la gratuItat del servei, en funció de 

I'analisi de costos 

Gener -febrer 97 

3=>Determinar les formes i els lIocs de cobrament deis serveis 

Gener -febrer 97 

4=>Fixar el circu it que han de seguir els documents per tal de facilitar 

I'expedició de les factures oficials des de l'Administració de la BUB, a partir del 
moment en que aquesta nova aplicació SICUB es traspassi a la Biblioteca 

Q) 
Gener -febrer 97 

5=> Adequar la infraestructura de personal i mitjans materials de la BUB a la 

nova organització 

Q) 
Febrer-juny 97 

Diagramació: "Circuit que han de seguir els documents per tal de facilitar I'expedició de les 
factures oficials des de l' Administració de la BUB" 
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PEG'96 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

ÁREA DE PROCÉS TÉCNIC 

ÁREA DE PROCÉS TECNIC 
, 
' . 

6r Establir la dinamica de treball més adient per tal d'aprofitar 
els recursos que ofereix el Cataleg Col.lectiu de les 
Universitats de Catalunya (CCUC), per a la reconversió del fons 
bibliogratic de la BUB que encara no esta informatitzat i, a la 
vegada, iniciar la catalogació interactiva entre el cataleg local i 
el col.lectiu. 

1 =>Estudiar les pautes emanades per la Oficina Técnica del ccue i la seva 

adaptació a les concrecions propies de la BUB. 

Q) 
Desembre 96-mar~ 97 

2=>Establir les dinamiques de treball per als diferents casos: 

- pre-catalogacions 
- registres CIP 
- noves catalogacions 
- material no-lIibre 
- publicacions seriades 
- catalogació per copia 

Q) 
Desembre 96-mar~ 97 

3=> Avaluar la conveniéncia, en cadascun deis processos anteriors, de 

I'aprofitament de les actuals funcionalitats de captura de registres bibliografics 
d'altres bases de dades (Bibliofile, Bibliografia Española, OCLC, etc.) 

Q) 
Gener-mar~ 97 

4=>Planificar la formació de tots els catalogadors de la BUB en el treball amb 

el CCUC: 

- métodes de connexió 
- comandaments propis del cataleg coLlectiu 
- codificació especial de les dades 
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PEG'96 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

ÁREA DE PROCÉS TECNIC 

Febrer-abril 97 J,. 

5=>Com a conseqüéncia de I'acció anterior: preparació de la documentació 

necessaria per a recolzar la formació i la posterior catalogació interactiva. 

C9 
Mar~-abril 97 

6=>Planificar un període de proves, exclusivament en I'ambit de I'area de 

Procés T écnic, per tal de detectar possibles disfuncions en el marc del treball 
real entre el cataleg de la BUB i el CCUC. 

C9 
Mar~-juny 97 

Diagramació: 
Es diagramara el procés de captura i aprofitament d'altres bases de dades i la seva inserció en la 
dinamica de catalogació interactiva amb el CCUe. 
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