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EL SBA DE LA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA 
 
Presentació del SBA 
 
El SBA es va fundar al 2000 i es va reorganitzar al 2006 amb algunes actualitzacions 
posteriors poc significatives. 
 
La presidència del SBA ve delegada pel Rector a un Comissionat per les 
biblioteques; la governança s’articula en tres consells científics de microàrea, 
designats pels departaments i un consell de gestió presidit pel comissionat i compost 
pels presidents dels consells de les microàrees més d’un representant dels 
estudiants. 
 
Pel que fa a la organització el SBA està constituït per una estructura de gestió i de 
coordinament dels processos centralitzats d’estructura bibliotecària o punts de 
servei de macroàrea que conformen la repartició de les diferents biblioteques. 
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Àrea de patrimoni-cultural: 

 
 
Estructura 
 
El SBA de la Università degli Studi di Ferrara està organitzat en tres macroàrees 
que inclouen diferents matèries: 
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1. Ciències de la Societat i de l’Home: aquesta macroàrea s’encarrega de 
coordinar les biblioteques centralitzades d’Economia, Jurisprudència i la de 
Lletres i Filosofia. El Centre de Documentació de la UE està emmarcat en 
aquesta macroàrea pel que fa a les activitats bibliotecàries però com a centre té 
una estructura autònoma com a centre interdepartamental i forma part de la 
xarxa d’informació de la UE. 

2. Científic-tecnològica i d’arquitectura: des del qual es coordinen 4 
biblioteques: biblioteca centralitzada Cientific -Tecnològica que dóna servei a les 
enginyeries (civil, ambiental, mecànica, dels materials, electrònica i de la 
comunicació), de física i ciències de la terra, dos biblioteques més petites 
dedicades a donar suport a la recerca i a la didàctica als estudis d’arquitectura i 
disseny industrial i de la matemàtica i la informàtica i una biblioteca annexa al 
Museu Piero Leonardi que està pensada per donar resposta a les activitats 
expositives, didàctiques i de recerca del museu. 

3. Biomèdica i matemàtica: inclou la biblioteca centralitzada S. Maria delle Grazie 
on es dóna resposta a disciplines com la química, biologia, farmàcia i 
biomedicina.  

 
Cada macroàrea té un director responsable i un president de consell del sector. 
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El màrqueting a les biblioteques 
 

Un dels grans motius pels quals va tenir lloc 
aquesta col·laboració va ser el fet que el SBA 
de la Università degli Studi di Ferrara feia poc 
temps que havia creat un grup per treballar 
aquest tema i tot el que estigui relacionat amb 
la difusió en assonància al objectiu estratègic 
de la universitat dedicat a la tercera missió, 
és a dir, amb les relacions amb el territori. 
Havien començat a fer algunes campanyes 
relacionades amb algunes iniciatives o 
activitats concretes en les que han participat 

o desenvolupat i els hi va semblar molt interessant el fet que  
nosaltres portéssim tant de temps treballant en el tema del màrqueting aplicat a la 
difusió de serveis i recursos de biblioteca. 

 
La meva participació en la jornada d’inauguració del projecte Storie di libri e 
palazzi: itinerari fra le biblioteche di Unife també va suposar un aspecte més 
orientat a manifestar la necessitat d’aplicar el màrqueting en la promoció i difusió de 
serveis i recursos de biblioteca i la seva funció. També ens va servir per comparar 
dos exemples d’ús i incorporar un exemple més de creació d’espais de comunicació 
i col·laboració fora de la universitat com a part de les actuacions de la tercera 
missió de la universitat. 
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Projectes del SBA 
 
La major part del projectes que han desenvolupat o en els que han participat formen 
part de les actuacions de tercera missió que són totes aquelles que afavoreixen la 
connexió amb el territori a l’àmbit, local, nacional o internacional. 
 
Aquests són el projectes: 
 

Participació al Salone Restauro Musei 2017: el SBA 
va participar en una taula rodona amb el títol: Il 
patrimonio culturale si svela: le biblioteche 
dell’università fra didattica, ricerca e nuove 
opportunità, que es va celebrar el 22 de març de 2017, 
a la Sala Ariostea. 
 
Aquí ja es va presentar una mica la idea que s’ha 
desenvolupat en el projecte Storie di libri e palazzi: 
itinerari fra le biblioteche di Unife. 
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UniFE: Il patrimonio culturale si svela: aquest vídeo intenta mostrar les diferents 
seus del SBA i les singularitats de l’arquitectura dels palaus i dels fons bibliogràfics 
de prestigi i aquest vídeo es va fer amb motiu del Salone Restauro-Musei 2017. 
Vídeo de promoció: https://www.youtube.com/watch?v=Ip7soBGxyCs 
 
Leggere... i giardini e gli spazi verdi   

Le Biblioteche Unife per Interno Verde 
2017 (13-14 maggio 2017, Ferrara): el 
SBA va col·laborar a la iniciativa Interno 
verde 2017 (13 i 14 de maig) gestionada 
per l’associació Ilturco i amb el patrocini 
del MIBACT i de l’Ajuntament de Ferrara, 
oferint un espai expositiu a les 
biblioteques d’Arquitectura, Dret, Lletres i 
Químic-Biològica, amb propostes de 
lectura sobre el tema dels jardins, espais 
verds i sobre el paisatge. Els textos es 

podien consultar in situ i després es podien agafar també en préstec una vegada 
acabada aquesta activitat. 
Ja es va aprofitar la participació en aquesta iniciativa per 
desvetllar alguns aspectes històrics d’una part d’alguns 
palaus i els seus jardins. 
 Participació en el 83° IFLA World Library and 
Information Congress (19–25 August 2017, Wrocław, 
Poland) amb la presentació d’un pòster a partir el qual es 
va intentar presentar les accions realitzades, les que 
estaven en curs, com les que estaven en fase de projecció  
amb la intenció de donar visibilitat del valor de les seves 
col·leccions de prestigi. El pòster presentat és el següent: 
The University of Ferrara (Unife) Libraries unveil their 
heritage to fulfill new goals: completed actions,  plans and 
opportunities supporting Research, Education and Third 
Mission 
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QUINA APORTACIÓ CONSIDERES QUE HA TINGUT LA TEVA ESTADA EN LA 
UNIVERSITAT DE DESTÍ 
 
A la meva estada a la Università degli Studi di Ferrara he treballat amb el personal 
del SBA els següents aspectes que per a ells eren importants: 
 
1. Màrqueting i Difusió de Serveis: aquesta va ser la tasca central que hem 

treballat ja que ells han començat fa poc a treballar el tema del màrqueting en 
biblioteca i els interessava molt veure com l’estàvem treballant nosaltres. Els 
temes que vam tractar van ser:   
a) El CRAI i la Unitat de Projectes: presentació de la nostra estructura de CRAI 
i de la Unitat de Projectes com a espai des del qual s’ha desenvolupat el Grup 
de Difusió i Màrqueting com a part d’una política orientada a la difusió i promoció 
dels nostres serveis i recursos.   
b) El Grup de Difusió i Màrqueting del CRAI: formació, funcionament i mètode 
de treball.  
c) Les campanyes de màrqueting: selecció, confecció, difusió i tractament. 
També vam estar pensant en algunes campanyes que ells no havien treballat i 
podrien introduir.  
d) Enquestes de satisfacció.  

 
2. Desenvolupament del servei de S@U i PMF: aquesta és una de les propostes 

fetes per desenvolupar en un futur si es decideix tornar a fer una segona 
col·laboració: creació d’un grup de treball que servirà per definir el servei, recollir 
informació, estructurar-la, decidir quin tipus de respostes es volen oferir, que 
aspectes són importants pel SBA i que es volen promocionar, etc. El grup haurà 
de reflexionar sobre la informació recollida i sobre el tipus d’informació que es 
pensa que necessita a partir de la informació que s’ha recollit als serveis de 
consulta de cada biblioteca. La informació que es generi ha d’estar orientada 
cap a un bon aprofitament de la biblioteca facilitant una consciència clara dels 
serveis per garantir un ús eficient de la biblioteca. La intenció de la creació 
d’aquest dos espais d’informació i resolució de dubtes de forma virtual és la de 
fer més visible el SBA mitjançant la promoció dels seus recursos i serveis.     
 
En una 1a fase:  
 
  Desenvolupament de les PMF: estudi de les preguntes més freqüents que es 
fan als taulells d’informació de totes les biblioteques del SBA per tal de posar-
les en comú i poder començar a dissenyar un llistat de epígrafs per presentar-
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les. Serà necessari marcar un període de recollida de dades en les que 
interessarà no només saber què pregunta l’usuari si no també què respon el 
personal de biblioteca i saber si la qüestió s’ha resolt o no. Que no es resolgui 
no vol dir que el servei sigui insuficient, potser es necessiten fer modificacions o 
derivar a l’usuari cap a un altre servei. A continuació es farà el disseny de la 
estructura de les preguntes per serveis i temes. Per començar val la pena 
desenvolupar primer tota aquella informació que estigui relacionada amb els 
serveis general o amb aquells serveis de més ús.  
 
En una 2a Fase:   
 
a) S’ha d’estudiar quin tipus de plataforma es pot utilitzar per donar el servei. En 
el cas de la Università degli Studi di Ferrara com ells utilitzen el sistema integrat 
SEBINA aquest ja ofereix l’opció d’incloure un mòdul de gestió del Pregunteu al 
Bibliotecari. Només cal valorar si es vol incloure el mòdul comercial o si es vol 
desenvolupar una estructura feta a mida.   
b) S’ha de definir els objectius del servei i la seva missió. També es dissenyarà 
la seva estructura de funcionament.   
c) Descripció dels models de resposta en italià, anglès i castellà. 
d) Crear un grup  de contestadors repartits a cada servei si és possible. Definir 
també l’existència d’un bibliotecari temàtic per poder respondre les consultes 
d’especialitat.   
e) Relacionar la informació que dóna el servei per tal de poder desenvolupar 
campanyes de difusió dels serveis i dels recursos que facilitin el seu 
coneixement i ús.   
f) Desenvolupar enquestes de satisfacció per veure l’impacte que tenen aquests 
espais d’informació i de consulta virtual en l’ús dels serveis i el grau de 
satisfacció dels usuaris així com per identificar els diferents segments d’usuaris 
que conformen la comunitat universitària i poder identificar més clarament 
necessitats i orientar els serveis i recursos de forma més eficient.  
 

3. Dipòsit institucional: vam veure els nostres dipòsits i els vaig presentar la 
nostra col·lecció de documents del CRAI que ells també podrien desenvolupar 
per tenir dipositada tota la seva documentació rellevant que faci referència 
sobretot a serveis: guies de consulta, participació en congressos, vídeos, etc. 
Aquesta seria una forma més de fer més visible el que es fa al SBA i per facilitar 
l’accés a la documentació útil per la comunitat universitària. 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4. Programes de treball per al perfil del Volontario civile: en aquests moments 
ells estaven esperant l’arribada de personal que cobriria unes places de voluntari 
civil que són d’una durada d’un any. Les universitats italianes convoquen 
concursos d’accés per cobrir aquestes places del Dipartimento della Gioventú e 
del Servizio Nazionale Civile que permeten a la gent treballar de forma oficial 
aprenent un ofici que després en molts casos acaben desenvolupant pel que he 
pogut veure en diferents estades en altres universitats italianes. A vegades 
aquesta tasca del “volontario civile” té un contingut temàtic però altres vegades 
no.  

 
Com jo vaig tenir l’oportunitat de tractar aquest tema en profunditat a la 
Università degli Studi di Siena treballant amb un dels grups de voluntaris civils 
destinats a la Biblioteca d’Area Umanistica he aprofitat a Ferrara per compartir 
aquesta experiència i facilitar la documentació dels diferents projectes temàtics 
que vaig veure a Siena per tal de donar-los idees per poder desenvolupar un 
contingut temàtic pels seus voluntaris civils. També els he facilitat informació 
sobre el tema compartida pels companys de la Università Ca’ Foscari de Venècia 
que s’encarregaven de fer la formació i el seguiment d’aquest personal i tenen 
experiència amb aquest tipus de contractes. 

 
5. Projecte “Storie di libri e palazzi: itinerari 
fra le biblioteche di Unife: aquest projecte 
l’explicaré en profunditat en un document per 
separat amb tota la documentació del projecte 
i la meva intervenció. La part que jo vaig 
aportar és la de participar en la fase final de 
revisió de materials de difusió del projecte, 
participació en la presentació del projecte com 
un exemple més de tercera missió de la 
universitat  i participació en el tour turístic que 
inclou el projecte. 
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6. Jornades sobre tercera missió: tenen pensat en 
fer unes jornades dedicades a la tercera missió en les 
que comptaríem amb la meva participació com un 
exemple més de col·laboració i participació externa i 
de contrast entre institucions acadèmiques 
públiques. 
 
7. Participació de l’ERASMUS per venir al CRAI 
de la UB: diferents membres del grup de treball de 
màrqueting estan interessats a fer l’estada de 
l’ERASMUS+ a la nostra universitat. 
 
 
 
 

 
ACTIVITATS REALITZADES A L’ESTADA ERASMUS AL SBA DE LA 
UNIVERSITÀ DEGLI ESTUDI DI FERRARA 
 
L’estada la vaig fer vinculada a la macroàrea de  Ciències de la Societat i de 
l’Home. 
 
Les activitats realitzades com a programa de l’estada ERASMUS+ 2018 van ser les 
següents: 

 
1. Visita a les biblioteques de la macroàerea de 
treball: Economia, Dret i Lletres. Presentació del 
personal i visita dels espais dedicant especial interès als 
fons de prestigi històric o singular com és el fons antic 
ubicat a la Biblioteca de Lletres o Dret. 
 
2. Visita Biblioteca d’Arquitectura: 
presentació de la biblioteca i visita del fons especial 
Fondo Archivistico “Carlo Savonuzzi”, que és tot l’arxiu 
professional de l’arquitecte donat per la família i que en 
els últims anys ha estat objecte de reordenació, 
digitalització i valorització. Per a més informació sobre 
aquest fons consulteu: 
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http://sba.unife.it/it/collezionidipregio/fondo-archivistico-savonuzzi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=htnXzOAllYE&list=PLIXfV6_ahrRoLMvc
p8RMoPgYVjzdbLc-A&index=6 

 
3. Visita Biblioteca Santa Maria delle Grazie: un dels complexes arquitectònics 
més singulars del SBA de Unife i de la universitat on es troben els fons de química, 
farmàcia, biologia, fisiologia humana, psicologia,  i pediatria. Ocupa un ala del 
claustre i l’església de l’ex-convent de Santa Maria delle Grazie esdevenint la seu 
centralitzada de l’àrea químico-biològica. 
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4. Visita a la Biblioteca Ariostea: és 
la biblioteca històrica universitària, que 
conté encara una part dels seus fons 
quan encara era biblioteca de la 
universitat, formant actualment part de la 
xarxa de biblioteques públiques de 
l’Ajuntament. Encara conserva fons 
històric de la universitat que no es van 
moure amb el canvi de seu.  
 
 

 
5. Seguiment filmació vídeo de restauració de fons antic: el SBA ha realitzat 

diferents actuacions per tal de sensibilitzar al públic respecte a les condicions 
especials del fons antic. Un primer vídeo tractava la catalogació d’aquest 
tipus de material i el que vaig presenciar estava dedicat a la restauració des 
del desmuntatge del document i la seva neteja fins a que es finalitza el 
procés. La filmació es va realitzar en diferents espais de la universitat i hi 
participava el personal bibliotecari, els responsables de restauració i els 
especialistes que van fer l’estudi d’afecció que tenia el document des d’un 
punt de vista científic per descriure correctament la varietat d’insectes que 
eren presents o que havien afectat el document amb anterioritat i poder 
explicar els desperfectes i els tractaments que s’han d’aplicar per una bona 
conservació. Aquest vídeo està encara en procés d’edició. 
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Vídeo sobre la catalogació d’un document antic: 
https://www.youtube.com/watch?v=Eo7GYelXPX8&list=PLIXfV6_ahrRoLMv
cp8RMoPgYVjzdbLc-A&index=3 
Vídeo sobre la restauració (anterior al comentat): 
https://www.youtube.com/watch?v=FD7NunUjiVs&index=1&list=PLIXfV6_ah
rRoLMvcp8RMoPgYVjzdbLc-A 
Informació sobre el fons antic del SBA de Unife: 
 http://sba.unife.it/it/collezionidipregio 

 
6. Presentació SBA de la Università degli 
Studi di Ferrara. Projectes, Grup de 
Difusió i campanyes. Presentació del 
CRAI, de la Unitat de Projectes i del grup 
de Difusió i Màrqueting de serveis i 
recursos: context i campanyes: vam 
dedicar un parell de dies a la presentació de 
les dues estructures per arribar, de forma més 
concreta al tema del màrqueting en biblioteca 
que era la faceta que més havíem de treballar 
durant l’ERASMUS+. Vaig voler partir del 
naixement del CRAI no només com a 
presentació de la nostra estructura actual de 
servei si no per manifestar un canvi de 
mentalitat del servei a nivell intern i extern, 

com un format de treball diferent, més flexible i  alhora més obert i participatiu 
per poder veure com hem evolucionat i en quin context ens hem plantejat el 
màrqueting i com l’estem treballant. La intenció, en definitiva, és la de 
presentar un model de servei que forma part d’una política de difusió formada 
per diferents facetes que ens permeten arribar més enllà, detectar 
necessitats, identificar segments d’usuaris i definir millor els nostres serveis. 
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Vam repassar les campanyes, la forma 
de com es treballen en el grup, les 
actuacions que es fan a cada 
campanya, les campanyes fixes, etc. 
També va ser interessant poder 
dedicar-nos una mica al tema de les 
enquestes de satisfacció i als espais 
de difusió de les nostres campanyes. 

 
Ells per la seva part van presentar els 
projectes que han treballat en el grup i 
les campanyes de màrqueting 
relacionades amb cada projecte.  

 
projecte “Storie di libri e palazzi: itinerari fra le biblioteche di Unife” 
perquè és el projecte que vam treballar la resta dels dies a partir de reunions 
per veure les campanyes, contrastar-les amb les nostres i seguir les reunions 
en la fase final de desenvolupament d’aquest projecte en el que s’estaven 
dissenyant algun dels materials de difusió del projecte com els tòtems, els 
cartells, la pàgina web del projecte, els vídeos de promoció dels palaus i del 
SBA: reunions amb el grup de treball i el personal del SE@ que és el servei 
que desenvolupa el material audiovisual institucional.  
 
Una vegada realitzada l’activitat (octubre) vam analitzat totes aquelles 
actuacions de difusió pública virtual (xarxes 
socials, espais d’informació de la universitat, etc.) 
per valorar la seva eficàcia i repercussió en el 
territori. Aquest anàlisi ha permès veure si han 
estat efectives, si han respost al grau d’impacte 
que s’esperava i si s’han correspost al grau de 
participació i resposta del públic. 
 
També van presentar el seu projecte e-learning 
Risorse e servizi delle biblioteche Unife 
accesible des del seu campus virtual (Moodle). 
És un curs de formació bàsica de presentació de 
serveis i recursos generals de la biblioteca, que 
intenta reproduir alguns dels programes 
formatius que ja es fan presencialment a la biblioteca. Per a més informació: 
http://sba.unife.it/it/tutti-servizi/corso-online 
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VEUS ALGUNA APLICABILITAT, A CURT I MIG TERMINI, A LA TEVA FEINA A 
LA UB DE L’EXPERIÈNCIA DE LA TEVA VISITA ERASMUS A LA INSTITUCIÓ 
ESTRANGERA. 
 
Les activitats que vaig treballar al SBA de la Università degli Studi di Ferrara que es 
podrien realitzar a la nostra institució són: 
 

 
1. Projecte de valorització i visibilitat del 
SBA i dels espais singulars de la universitat: 
he tingut l’oportunitat de seguir el projecte 
“Storie di libri e palazzi: itinerari fra le 
biblioteque di Unife” dedicat a la 
valorització del SBA, dels fons bibliogràfics 
de valor històric i del patrimoni arquitectònic, 
així per difondre la tasca de recuperació dels 
palaus de la universitat seus de les 
biblioteques per una part i per una altra 
donar resposta també al compliment de la 

tercera missió que la universitat ha de realitzar, que és tot aquell conjunt 
d’actuacions orientades a la comunicació i col·laboració amb el territori.   
Aquest projecte es pot portar perfectament a terme a la nostra universitat. 
Podreu consultar totes les propostes sobre la seva aplicabilitat i tota la 
informació sobre el projecte en un document annex amb el títol:  
PARTICIPACIÓ AL PROJECTE: STORIE DI PALAZZI E BIBLIOTECHE: 
ITINERARI FRA LE BIBLIOTECHE DI UNIFE.  
 

2. E-learning des del Campus 
virtual: el SBA ha incorporat una 
formació bàsica pels estudiants a 
la qual s’accedeix des de la seva 
plataforma d’aprenentatge Moodle. 
Potser hauria de ser un espai en el 
que tinguéssim més presència en 
aquest sentit però de forma 
atractiva. 
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3. Promoció de fons especials: en aquesta 
estada també he tingut l’oportunitat d’assistir 
a les sessions de filmació d’un vídeo de 
promoció de fons antic en el qual es segueix 
tot el procés de restauració d’un document. El 
SBA ja va realitzar un altre vídeo en el que es 
mostra el procés de catalogació d’un llibre 
antic i ara van optar per mostrar per segona 
vegada la seva restauració. Són tot un seguit 
d’iniciatives amb les que s’intenta sensibilitzar 
al públic de la complexitat d’aquest fons i del 
grau de dedicació i conservació necessari per 
a posar-lo a disposició dels usuaris en 
condicions òptimes. El segon vídeo ens 
mostra des de les actuacions en el taller del 
restaurador amb el bibliotecari especialista en 
llibre antic que participa en el procés de neteja 

del document i el restaurador que comenta tot el procés d’intervenció que es 
farà i després el muntatge del document en diferents espais de la universitat. 
Amb aquest vídeo es vol sensibilitzar al públic sobre 
la singularitat del llibre antic i la seva conservació.   
 
Això es podria fer al CRAI amb col·leccions poc 
conegudes (fons antic i fons modern) per tal de fer-
ne difusió. No només sobre la restauració si no 
sobre qualsevol actuació que es faci, com ara per 
exemple una desinfecció in situ, que és el que s’està 
fent als CRAIs de Lletres i  Reserva com a mesura 
de conservació. 
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VALORACIÓ DE LA TEVA EXPERIÈNCIA 
 
La valoració és molt positiva perquè apart de tenir una idea global del SBA de Unife 
m’ha permès tractar dos facetes principalment i relacionar-les entre sí: el màrqueting 
i el seguiment i participació del projecte Storie di libri e palazzi: itinerari fra le 
biblioteche di Unife. 
 
Amb el seguiment d’aquest projecte de promoció i valorització del SBA hem pogut 
treballar els elements de màrqueting des de diferents perspectives: la documentació 
del projecte com a part de la difusió, els materials de difusió clàssics (cartells, 
samarretes, díptics, punts de llibre, etc.) i el material audiovisual que funcionarà com 
a testimoni de l’experiència, visibilitat i valorització del SBA i de les seves seus com 
a servei, però també  com a testimoni que reconeix la bona feina que ha fet la 
Università degli studi di Ferrara recuperant palaus de la ciutat. Aquesta idea és 
important en el context del projecte perquè forma part del que ells anomenen terza 
misione que són totes aquelles actuacions que fa la universitat per obrir espais de 
comunicació i col·laboració amb el territori que permeten una connexió directa i 
pràctica dels estudis que es realitzen a la universitat amb la realitat laboral i cultural 
del territori. 
 
Per una altra part aquesta estada ha estat diferent a altres perquè no només he 
realitzat el període habitual que cobreix la beca si no que he tingut l’oportunitat de 
tornar i de participar en la presentació i realització del projecte posteriorment encara 
que ho he fet per compte meva però penso que valia la pena poder veure la 
conclusió del projecte per fer una millor valoració i tenir una idea global del mateix 
per tal de veure de quina manera el podríem adaptar a la nostra institució. És per 
això que trobo que aquestes beques haurien de reflectir aquesta possibilitat o de 
seguiment o de continuïtat perquè una setmana és poc temps per portar a terme 
segons quins projectes. Al final de l’ERASMUS vam fer una reflexió d’altres 
col·laboracions futures que podríem compartir i que ja he presentat anteriorment. 
 
Pel que fa al projecte Storie di libri e palazzi: itinerari fra le biblioteche di Unife. 
El vaig presentar a la Jornades de Bones pràctiques del CRAI de 2018, dedicades 
a les experiències ERASMUS+ i a la seva projecció pràctica al CRAI. 
 


