PLAN DE ACTIVIDADES 2004
O

Consorcio

de

Bibliotecas

Universitarias

de

Galicia

desenvolve

fundamentalmente a súa actividade de apoio ás universidades galegas, nos
seguintes ámbitos de actuación:
1.- Servicios de apoio a producción científica que se está a desenvolver nas
universidades da nosa comunidade autónoma, a través de:
1. A contratación de recursos electrónicos de interese común ás tres
universidades galegas.
2. Estudios da colección de recursos existente, utilizando para ello:
•

As estatísticas de uso dos recursos electrónicos

•

Os estudios dos recursos contratados (duplicidade dos recursos,
relación das referencias das bases de datos coas revistas a texto
completo, estudio do factor de impacto das revistas contratadas,
...)

3. Estudios encaminados á adecuación da contratación de recursos
electrónicos coas liñas de investigación das universidades, a través dun
análise bibliométrico da producción científica galega.
2.- Servicios de apoio as TIC nas bibliotecas/ós sistemas de xestión
bibliotecaria, a través de:
1. A colaboración na unificación dos sistemas de xestión das tres
bibliotecas universitarias co fin de poder desenrolar proxectos comúns,
a través das seguintes colaboracións:
•

Colaborar coa Universidade de Vigo na administración e xestión
do sistema de bibliotecas Millennium.

•

Colaborar coa Universidade de Santiago na implantación do
seu sistema Millennium.

•

Colaborar coa Universidade de A Coruña no posta en marcha
do seu sistema Millennium.

•

Colaborar coas tres universidades na elaboración dos seus
catálogos, poñendo a súa disposición á catálogación dos
recursos electrónicos contratados a través do Consorcio.

•

Colaborar na posta en marcha do catálogo cómun de tesis
dixitalizadas das universidades galegas.
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2. Estudio do mercado dos gestores de recursos electrónicos (SFX, MAP,...).
Organización de reunións de traballo cos diferentes proveedores nas
que presenten os seus productos coa intención de poder estudiar os
pros e contras de cada un deles.
3. Análise de solucións multimedia que permitan xestionar texto, imaxes e
son.
3.- Servicios de apoio a formación continuada do persoal bibliotecario galego,
a través da:
1. Organizar cursos de formación dos recursos electrónicos contratados.
2. Organizar cursos específicos de especial interese para os profesionais
das bibliotecas universitarias.
4.- Colaboracións noutras iniciativas de cooperación bibliotecaria.
1. No ámbito galego:
1. Colaboración coa Consellería de Cultura no desenvolvemento da
Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
2. Colaboración cos Centros de Investigación galegos.
3. Colaboración na posta en marcha do catálogo colectivo dos
Centros Tecnolóxicos de Galicia.
4. Colaboración coa Axencia para a calidade do sistema universitario
galego na avaliación do servicio bibliotecario da Universidades de
Vigo e de Santiago de Compostela
2. A nivel nacional:
•

Colaboración
andaluzas

coa

na

Unidade

avaliación

de
dos

calidade

das

universidades

servicios

bibliotecarios

das

Universidades de Córdoba e Huelva.
•

Colaboración coa Universidade de Granada no análise dos
indicadores científicos de Galicia.

•

Colaboración coa Universidade Pompeu Fabra no seu Máster de
Documentación Dixital elaborando o Seminario de Procedementos
para a avaliación das bases de datos referenciais.

•

Colaboración co Grupo Español de Usuarios de Innopac (GEUIN)
como membros do Comité Directivo.

•

Colaboración cos Consorcios de bibliotecas universitarias das outras
Comunidades Autónomas.
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