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Arrelada al territori i oberta al món

LOLI MANCIÑEIRAS VAZ-ROMERO, DIRECTORA DEL SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ DE LA UDL
Llicenciada en Història Moderna i Contemporània i Diplomada en Biblioteconomia i Documentació. Membre de la Comissió Tècnica del CSUC
(Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) i membre de REBIUN (“Red de Bibliotecas Universitarias Españolas”). Dirigeix el Servei de Biblioteca i
Documentació de la UdL, des de l’any 1993.

La Biblioteca de la UdL i la
seva adaptació als canvis
El Servei de Biblioteca i Documentació (SBD) de la UdL és un centre
de recursos per a l’aprenentatge,
la docència i la investigació i està
format per un equip professional
compromès amb la millora continua dels seus serveis.
El Servei té com a missió facilitar recursos i serveis relacionats
amb el món de la informació i de
les tecnologies que donaran suport
a l’aprenentatge, docència i investigació. També facilitar-ne l’accés, la
difusió dels fons bibliogràfics i col·
laborar en els processos de creació
de coneixement. Tot això amb la finalitat de contribuir a la consecució
dels objectius de la Universitat.
La estructuració del servei es va
portar a terme l’any 1993 i el model
escollit va ser el model anglosaxó,
de biblioteca única, amb una distribució territorial en quatre campus
(Biblioteca de Cappont, Biblioteca
de Ciències de la Salut, Biblioteca d’ETSEA i Biblioteca de Lletres),
una Unitat Tècnica Central (UTC) i
un servei centralitzat de direcció
i coordinació. En les biblioteques
tenim 3 Centres de Documentació.
L’objectiu va ser i és la homogeneïtzació de serveis a cada biblioteca de campus, és a dir que tots els
usuaris puguin tenir les mateixes
prestacions.
No cal dir que les Biblioteques
de la UdL donen suport principalment a la Comunitat Universitària
formada per docents, investigadors, estudiants i personal de administració i serveis, però també a la
societat lleidatana i a la societat en
general, en molts dels serveis que
ofereix, tant presencialment com
virtualment.
Sens dubte en quasi 25 anys
l’SBD, amb la mateixa filosofia –esser útil a l’usuari– i partint del model bibliotecari i de la seva estructura s’ha adaptat sempre als canvis
de l’entorn i inclús s’ha anticipat als
mateixos, realitzant constants innovacions, aspectes que han suposat
canvis profunds en els rols de l’SBD
i de les biblioteques universitàries
en general.

Com a fites representatives a la
UdL, només cal recordar l’automatització dels seus fons als anys 90,
que va permetre automatitzar tota
la gestió bibliotecària i crear un catàleg únic.
LA BIBLIOTECA DIGITAL
L’objectiu de la biblioteca digital
de la UdL ha estat difondre la informació, accedir al major nombre de
persones, incorporar continguts a
la xarxa, amb un accés a la informació cada vegada més ràpid i àgil, bé
sigui a través del nostre ordinador
o del nostre smartphone.
S’ofereix un conjunt nuclear
d’informació electrònica interdisciplinar per a la totalitat de la comunitat universitària i investigadora,
de forma virtual i per a la societat
lleidatana des de qualsevol ordinador de les Biblioteques de campus. . Amb 13.112 revistes electròniques, 18.155 llibres electrònics i
152 bases de dades.
Sens dubte, tant els avenços
tecnològics com les actuacions realitzades per l’SBD ens ha permès
estar a l’avantguarda de les aplicacions de novetats tecnològiques al
servei dels nostres usuaris; tot tenint en compte que l’avenç tecnològic més poderós i revolucionari
per excel·lència ha estat Internet
i que a la Biblioteca a més d’oferir
els serveis tradicionals. També li ha
permès oferir serveis innovadors
en el marc d’aquest nou paradigma, com:
– Accés a la xarxa des de qualsevol punt de lectura, assegurant
l’accés a la informació digital.
Estant present també a les següents xarxes socials: Facebook, Flickr, Blogs i Youtube.
– Préstec de tecnologia
(ordinadors, tabletes, pissarra interactiva, calculadores,
etc.)
– PUC, préstec de documents que no es troben a les biblioteques de la UdL, préstec entre
les biblioteques del consorci, i també préstec interbibliotecari amb la
resta de biblioteques estatals i bi-

blioteques estrangeres.
– Repositori obert de
la UdL, que conté la producció científica, acadèmica i institucional de la
UdL.
– Suport a la publicació al repositoris i a la
preservació dels treballs
acadèmics, Tesi, articles o
qualsevol altra producció
acadèmica que s’elabori a
la UdL.
– Repositori de fons
especials conté el llegats
i donacions arribats a la
UdL, de personalitats Lleidatanes de diferents àmbits, i ofereix col·leccions
de materials digitalitzats:
documentació personal,
correspondència, fotografies, manuscrits, obres inèdites, etc. Sens dubte un
excel·lent patrimoni que
s’ofereix a la comunitat
universitària i a la societat
lleidatana i a la societat en
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als serveis
tradicionals
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digitals

general. Entre les personalitats lleidatanes que han donat el seu fons
o llegat a la Universitat de Lleida
comptem amb: Màrius Torres, Samuel Gili Gaya, Romà sol i Carmen
Torres, Josep Vallverdú, Montserrat Dalmases, Grup Isard, Joan Lluís Tous, Joan Maluquer de Motes,
Humbert Torres, Manuel Pereña,
Ramon Xammar, Oriol de Bolòs,
Joan Baptista Xurriguera.
– Disseny i transformació de
nous espais adaptats als nous mètodes d’aprenentatge, d’acord a la
necessitat dels nostres usuaris en el
marc de l’ EEES. Espais de treball en
grup amb equipaments adequats
(ordinadors, accés a internet, Wifi,
préstec portàtils, tabletes, pissarra
electrònica).
– Formació d’usuaris en recursos i serveis. T’ajudem a adquirir
habilitats i competències informacionals per a accedir a la informació que necessites, a avaluar-la i a
usar-la de manera més efectiva.

