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Recursos digitals

 En els últims anys hem vist com es dóna: 
 un augment exponencial del nombre de recursos 

electrònics disponibles a la nostra universitat,
 un augment considerable dels costos d’aquests 

recursos.
 A partir de les dades sobre:

 la consulta dels recursos electrònics, 
 la darrera enquesta de satisfacció dels usuaris,
 l’anàlisi de la situació actual, 

es fa necessari un canvi en la gestió dels 
recursos digitals.



  

Estratègies de futur

Establir un Pla d’Acció  que té com 
a objectiu incrementar l’ús dels 
recursos electrònics entre la 
comunitat universitària.



  

 El Pla d’Acció es basa en els següents punts:

 Augmentar l’accessibilitat i la facilitat d’ús dels 
recursos digitals.

 Estendre i millorar la informació sobre els recursos 
digitals.

 Proporcionar eines i serveis que permetin l’ús 
autònom de la informació.

 Desenvolupar una comunicació efectiva dins de la 
Universitat al voltant de l’ús dels recursos digitals.

 Desenvolupar projectes que utilitzin els recursos 
digitals com una de les fonts d’informació bàsiques.

Pla d’acció



  

 Augmentar l’accessibilitat i la facilitat 
d’ús dels recursos digitals:
 Accés des de fora del campus a través d’un 

servidor intermediari autenticat.  

Pla d’acció



  

 Estendre i millorar la informació sobre 
els recursos digitals

 Millora de la qualitat i la quantitat 
d’informació recuperada a través de l’OPAC, 
centrant-se en el punt de vista de l’usuari:

 Augment del nombre de filtres.

 Incorporació gradual dels recursos digitals en el 
catàleg. 

Pla d’acció



  

 Estendre i millorar la informació sobre 
els recursos digitals

 Una nova pàgina web amb un apartat 
anomenat Accés als recursos electrònics: 
tota la informació siguis on siguis.

 Una única interfície per accedir a tots els 
recursos d’informació electrònica (RELEC-2) 
que enllaci amb el catàleg i gestionar-los.

Pla d’acció



  

 Proporcionar eines i serveis que 
permetin l’ús autònom de la informació

 Concreció de la figura del bibliotecari 
virtual.

 Llista del personal amb les dades de 
contacte.

Pla d’acció



  

 Proporcionar eines i serveis que 
permetin l’ús autònom de la informació

 Revisió i elaboració de totes les guies, ajuts 
i FAQ (format imprès i sobretot web). 

 Elaboració d’una guia completa dels serveis 
d’alerta de les bases de dades o dels 
paquets de revista com a eina per estar 
permanentment al dia.

Pla d’acció



  

 Desenvolupar una comunicació efectiva dins 
de la Universitat al voltant de l’ús dels 
recursos digitals

 Insistència especial en l’estudi dels recursos digitals 
en la formació d’usuaris a partir del curs 2005-2006. 

 Els cursos de formació d’usuaris (estàndards o a la 
carta) s’hauran de dissenyar pensant en els diversos 
tipus d’usuaris2  i en els diversos cicles 
d’ensenyament.

Pla d’acció



  

 Desenvolupar una comunicació efectiva dins 
de la Universitat al voltant de l’ús dels 
recursos digitals

 Ampliació de les campanyes efectives de 
màrqueting:

 Mitjans emprats: correu electrònic, web 
(especialment apartat de novetats), cartells, 
publicacions i butlletins electrònics de la URV (
URV@activa: diari digital).

 Adreçades a col·lectius concrets (ex. 
investigadors d’una àrea temàtica concreta).

Pla d’acció
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 Desenvolupar projectes que utilitzin els 
recursos digitals com una de les fonts 
d’informació bàsiques

 Participació de la Biblioteca en projectes d’innovació 
docent en els quals els recursos d’informació són un 
element indispensable (Projecte TACUG)3.

 Participació de la Biblioteca en projectes transversals 
(CRAI).

Pla d’acció



  

Tècniques d’accés al coneixement 
d’última generació (TACUG)

 Es va presentar el projecte TACUG a la 
quarta convocatòria d’innovació docent de 
la URV (2004):
 Liderat pel Servei de Biblioteca i 

Documentació de la URV.

 Hi participen:
 8 departaments
 10 centres
 6 biblioteques



  

TACUG
 Objectius

 Incorporar els recursos electrònics de la Biblioteca a 
l’activitat docent.

 Potenciar l’ús de les TIC mitjançant el treball virtual 
en grups que utilitzin de manera intensiva els 
recursos electrònics de la URV.

 Rendibilitzar l’ús dels recursos digitals.



  

TACUG
 Interacció PDI-Biblioteca-alumnat

 Metodologia
 Partint d’assignatures prèviament virtualitzades, 

se seleccionen les fonts d’informació rellevants i 
altament especialitzades per a cada assignatura.

 Paral.lelament s’elabora un text explicatiu 
multimèdia sobre l’ús d’aquestes fonts.



  

Centre de Recursos per a 
l’Aprenentatge i la Recerca (CRAI)

 Confluència d’interessos entre:
 Servei d’Informàtica
 Servei de Biblioteca i Documentació
 ICE
 Servei de Recursos Educatius

 Creació d’una estructura comuna que agrupi 
tots els recursos dels quals pot disposar un 
estudiant, docent o investigador de la URV.

 El projecte definitiu està en fase d’elaboració.



  

Paper del CBUC en la incentivació de l’ús 
dels recursos digitals

En aquest context, trobem una resposta del  
CBUC en el plec de condicions del concurs públic 
per contractar un sistema de gestió bibliotecària, 
que permetrà:

 Disposar d’un portal que doni un accés senzill i clar a 
tots els recursos electrònics disponibles, tant en 
l’àmbit consorciat com individual per a cada institució.



  

Paper del CBUC en la incentivació de l’ús 
dels recursos digitals

Una possibilitat addicional seria que el 
CBUC arribés a acords de cooperació amb 
els editors i distribuïdors de recursos 
digitals, de tal manera que es poguessin 
facilitar ajuts i guies multimèdia en català.
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Evolució del nombre de revistes 
electròniques consorciades (1999-2004)
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Evolució de l’ús dels recursos digitals: 
URV

Nombre de visites mensuals a les revistes de Kluwer els tres darrers anys

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

gen
er

fe
bre

r
ab

ril

m
ai

g
ju

ny
ju

lio
l

ag
ost

se
te

m
bre

oct
ub

re

nove
m

br
e

des
em

bre

Mes

N
o

m
b

re
 d

e 
vi

si
te

s

2004 2003 2002



  

Ús dels recursos digitals entre el 
professorat segons l’enquesta de 
satisfacció d’usuaris (2004)
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Enquesta de satisfacció dels usuaris: curs 2003-2004. 
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Anàlisi de la situació 
actual
 Fins al moment disposem de:

 Un enllaç des de la pàgina principal de la URV a la pàgina 
web del SBiD.

 Un apartat de recursos electrònics subdividit en:
 Bases de dades
 Revistes electròniques
 Llibres electrònics
 Sumaris electrònics
 RELEC.

 Una part dels recursos electrònics introduïts en el catàleg 
bibliogràfic de la URV.

 Una manca d’accés per matèries als recursos.
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