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1. SERVIZOS DE APOIO Á INVESTIGACIÓN
1.1. Contratación de e-Recursos

MEMORIA ACTIVIDADES 2018
1.Servizos de apoio á Investigación > 1.1. Contratación de e-Recursos

RECURSOS CONSORCIADOS 2018
Reconto xeral do conxunto de recursos electrónicos consorciados e o seu uso.
Nº de BBDD

Total de Uso

25

673.984

Nº de Títulos

Descargas

12.867

1.302.842

 Revistas en paquetes

6.955

1.271.112

 Revistas en BBDD a texto completo

5.912

31.730

Nº de Títulos

Descargas

33.140

99.608

1.956
31.184

68.172
31.436

Novo Refworks
(páxinas vistas)
100.884

Legacy Refworks
(Ref. agregadas)
191.875

Revistas activas
41.476
23.338
57.004
63.017

Ebooks activos
54.886
130.508
34.708
203.676

46.237

16.972

• Bases de Datos

• Revistas

• Monografías
 e-Books (Elsevier SD, Wiley e EBSCO)
 IEEE Conf. & Proc. + Standards
• Ferramentas
 Refworks

 SFX
 Títulos consorciados
 UdC (no consorciados)
 USC (no consorciados)
 UVigo (no consorciados)
 C. Inv. Xunta
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1.Servizos de apoio á Investigación > 1.2. Estudos de Avaliación da colección > 1.2.1. Bases de Datos Referenciais

COLECCIÓN DE BASES DE DATOS
Contabilízase o número de bases de datos consorciadas e o seu uso por ámbito de coñecemento
CIENCIAS DA SAÚDE

CIENCIAS EXPERIMENTAIS

CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS

HUMANIDADES

MULTIDISCIPLINAR

• CINAHL

• Earth, Atmospheric & Aquatic Science

• Aranzadi

• LION

• AENORmás

• SPORTDiscus FT

• GreenFile (EBSCO)

• BSP

• LLBA

• PQ Dissertations & Theses

• Medline (EBSCO e FECYT)

• Mathscinet

• Eric (EBSCO+PQ)

• Ulrichs

• SciFinder Scholar

• LISTA (EBSCO)

• TSD (EBSCO)

• Pilots (PQ)

• CSIC

• PQ Psycology
• PsycInfo
• Regional BN (BSP)
• Sabi
• Teacher Ref. (EBSCO)
• Tirant online
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1.Servizos de apoio á Investigación > 1.2. Estudos de Avaliación da colección > 1.2.1. Bases de Datos Referenciais

USO DAS BASES DE DATOS
Contabilízanse as consultas ás bases de datos consorciadas do conxunto do Sistema Universitario de Galicia (SUG)

•Amósase a suma de varios provedores de acceso para ERIC (EBSCO y ProQuest) e Medline (EBSCO y FECYT)
•Considérase o valor de sesións ou descargas dispoñible cando a BBDD non ofrece o número de consultas realizadas .
•Hai que ter en conta que varias BBDD ofrecen adicionalmente acceso a texto completo de revistas, neste caso o número de
descargas de artigos de BSP (Business Source Premier) + RBN (Regional Business News), GreenFile (con EBSCO),
SportDiscus, CINAHL, Earth, LION e PQ Psycology trátase a parte xunto ao uso dos paquetes de revistas.
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1.Servizos de apoio á Investigación > 1.2. Estudos de Avaliación da colección > 1.2.1. Bases de Datos Referenciais

EVOLUCIÓN DO USO DAS BASES DE DATOS
Contabilízanse as consultas ás bases de datos consorciadas dos últimos tres anos
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COLECCIÓN DE E-REVISTAS
Número de títulos dos paquetes de revistas, para referencia inclúense tamén o número de títulos con acceso ao texto
completo nas Bases de Datos
Paquetes de Revistas
• ACS
• Cambridge
• Cell
• IEEE Journals
• JSTOR
• Nature
• Science
• ScienceDirect
• SCOAP3
• Springer
• Wiley
Paquetes de Revistas - Subtotal de títulos:

56
367
10
493
618
1
1
1.857
11
2.051
1.490
6.955

BBDD a texto completo
• Business Source Premier (BSP)
• Earth, Atmospheric & Aquatic Science (ant. ASFA)
• CINAHL
• GreenFILE
• LION
• PQ Psychology Database
• Regional Business News
• SPORTDiscus FT
Revistas en BBDD - Subtotal de títulos:

Revistas (Paquetes e BBDD) - Total

2.167
1.311
70
18
437
853
244
812
5.912

12.867
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USO DOS PAQUETES DE REVISTAS
Contabilízanse os totais de descargas de texto completo dos paquetes de revistas electrónicas

• Contabilízanse os totais dos informes estándar COUNTER JR1 das plataformas de revistas salvo no caso de Nature e
Science nos que se contabiliza só o uso destes dous títulos individuais.
• No caso de IEEE inclúense as descargas dos paquetes IEEE Journals, os Standards e os Conferences and Proceedings
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USO DAS REVISTAS EN BASES DE DATOS
Contabilízanse as descargas de texto completo das revistas nas plataformas de Bases de Datos

• Datos extraídos do detalle dos informes estándar COUNTER JR1 das plataformas de bases de datos ProQuest
(LION e PQ Psychology Database) e EBSCO ( Business Source Review-BSP-, CINAHL, SPORTDiscus e Earth
Athmospheric & Aquatic Science)
• As bases de datos sen custo adicional Regional Business News-RBN- proporcionada con BSP e GreenFile
proporcionada coa plataforma de EBSCO tamén teñen acceso a texto completo cun uso pouco significativo.
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EVOLUCIÓN DO USO DAS REVISTAS EN PAQUETES
Contabilízanse os totais de descargas de texto completo de revistas en paquetes rexistrados polas súas plataformas nos
últimos tres anos.

• Contabilízanse os totais dos informes estándar COUNTER JR1 das plataformas de revistas.
• No caso de IEEE inclúense as descargas dos paquetes IEEE Journals, os Standards e os Conferences and Proceedings
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EVOLUCIÓN DO USO DAS REVISTAS EN BASES DE DATOS
Contabilízanse as descargas de texto completo das revistas nas plataformas de Bases de Datos nos últimos tres anos.

• As bases de datos Earth (Earth, Atmospheric & Aquatic Science) e PQ Psychology non dispoñen de datos de
acceso ao texto completo en 2016 porque inician a súa contratación en 2017.
• As bases de datos sen custo adicional Regional Business News-RBN- proporcionada con BSP e GreenFile
proporcionada coa plataforma de EBSCO tamén ofrecen acceso a texto completo dunha pequena selección de
títulos que suman un uso pouco significativo.
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ESTUDO PORMENORIZADO - TÍTULOS E USO POR CUARTIL DO JCR
Número de títulos con publicación en activo e as súas descargas segundo o mellor cuartíl nas disciplinas do JCR 2017
accesibles na colección consorciada 2018 polos usuarios do SUG.

Preto da metade dos títulos con publicación en activo
accesibles da colección consorciada 2018 clasifícanse
no primeiro e segundo cuartíl nas súas disciplinas do
JCR, sendo títulos accesibles baixo o modelo de
subscrición (Non Full Open Access).

As descargas concéntranse nos títulos Q1 e Q2 do
JCR , estes son os títulos de maior relevancia, tanto
investigadora coma económica. Fronte a eles a
accesibilidade dos títulos de menor relevancia ou
non clasificados no JCR aporta un nivel de
descargas pequeno pero significativo en conxunto.
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ESTUDO PORMENORIZADO - TÍTULOS E USO POR ÁMBITO
Número de títulos con publicación en activo e as súas descargas por ámbito do coñecemento

Os títulos poden estar asociados a varios ámbitos do
coñecemento, polo que a suma do número de títulos
ou de descargas destes gráficos non é o total de
títulos ou descargas.
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1.Servizos de apoio á Investigación > 1.2. Estudos de Avaliación da colección > 1.2.2. e-Revistas

ESTUDO PORMENORIZADO - TÍTULOS E USO POR AMBITO E CUARTIL DO JCR
Número de descargas por ámbito do coñecemento e cuartíl do JCR 2017

No ámbito das Ciencias Sociais e Xurídicas, e maiormente no de Humanidades o uso dos títulos sen factor de impacto no JCR é
significativo. Nesta dirección a porción é aínda maior se incluímos o uso do paquete JSTOR ou das BBDD con FT.
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1.Servizos de apoio á Investigación > 1.2. Estudos de Avaliación da colección > 1.2.2. e-Revistas

ESTUDO PORMENORIZADO - TÍTULOS E USO POR ÁREA
Número de revistas dos paquetes de consorciados e as súas descargas por área temática - ámbito

Área - Ámbito

Número de títulos

Descargas

Os títulos poden estar asociados a varias áreas do coñecemento, polo que a suma do
número de títulos ou de descargas destes gráficos non é o total de títulos ou descargas.
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ESTUDO PORMENORIZADO - MEDIA DE USO DOS TÍTULOS POR ÁREA
Número medio de descargas por cada título con publicación en activo por área temática
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e-BOOKS DE WILEY (modelo EBS)
En 2018 se desenvolveu a selección de e-Books de Wiley para adquisición baseada na evidencia de uso (EBS) realizada
en 2017. Con este sistema dispúxose de acceso sen DRMs dende xaneiro ata xuño de 2018 sobre a colección dispoñible
na plataforma Wiley Online Library de máis de 20.000 e-Books de ámbito multidisciplinar, incluíndo libros académicos e
profesionais, manuais, dicionarios, libros complementarios e series de libros de referencia. O proceso resultou nunha
selección de 395 títulos con acceso a perpetuidade que se engaden aos 298 seleccionados en adquisicións anteriores.

O gráfico mensual amosa a evolución de todas as descargas de capítulos de libros na plataforma WOL
polos investigadores das tres universidades do SUG conforme o avance no período de selección en 2018.
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Coleccións de e-BOOKS con acceso perpetuo en 2018
En 2018 os investigadores do SUG dispuxeron de acceso sen DRMs ás seguintes coleccións de e-books adquiridos
consorciadamente a perpetuidade.

Plataforma

Nº de e-Books

Descargas

Nota

e-Books en EBSCOhost

969

580

Colección pechada de Netlibrary adquirida en 2006

Elsevier ScienceDirect e-Books

294

11.700

Colección adquirida mediante EBS en 2017

Wiley e-Books

693

55.892

Coleccións adquiridas mediante EBS de 2016 e 2017

•O dato de descargas só ten en conta o uso total no ano 2018 dos títulos que figuran nos listados de e-books adquiridos.
•En decembro de 2018 contratáronse novas adquisicións baseadas na evidencia de uso (EBS) sobre a colección completa
de Wiley e-Books e sobre unha selección de coleccións de e-books de Ciencias Sociais e Humanidades do editor Springer
que se desenvolverán durante 2019.
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MEMBROS ASOCIADOS E COLECCIÓN CONSORCIADA
En 2018 son membros asociados do CBUG dous Centros de Investigación da Administración Pública Autonómica:
• AGACAL – Axencia Galega de Calidade Alimentaria
• CIMA – Centro de Investigacións Mariñas
Como membros asociados teñen acceso ás seguintes coleccións de BUGalicia:
• Elsevier ScienceDirect :
•Acceso ás revistas da Government Collection 2018
•Colección de 294 e-Books do EBS ScienceDirect 2017
• Springer: Acceso aos títulos da Licenza Cruzada de Institucións Españolas 2018
• Wiley: Acceso aos títulos do Database Model (colección completa)
Totais de descargas realizadas polos dous centros nas plataformas dos tres editores consorciados:
Descargas 2018
Colección

Tipo de contido

AGACAL

CIMA

3.766

3.121

Capítulo de e-Books

323

39

Springer

Artigo de revista

784

294

Wiley

Artigo de revista

922

330

Artigo de revista

Elsevier ScienceDirect
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ESTUDO PORMENORIZADO DO USO DAS REVISTAS POLOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Análise pormenorizado das descargas de títulos expresamente incluídos nas licenzas de Elsevier, Springer e Wiley por
parte dos centros de investigación segundo a área de coñecemento e o mellor cuartíl do JCR.
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SOPORTE TÉCNICO
 Soporte técnico ao acceso aos recursos electrónicos contratados a través do Consorcio.

ACTUALIZACIÓN DAS PLATAFORMAS DE e-RECURSOS
 Actualización dos recursos contratados nas diferentes plataformas e sistemas de información (cambios de
plataformas, novidades, etc.).

VIXILANCIA
 Vixilancia tecnolóxica do mercado das ferramentas e servizos bibliotecarios de última xeración.
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PÓRTICO: BUSCADOR E XESTOR DE ENLACES SFX
Pórtico, ofrece opcións para localizar revistas e libros electrónicos a texto completo, permitindo:
 Buscar mediante lista A-Z ou formulario de consulta (a nivel de revista ou e-Book)
 Acceder directamente ao texto completo de artigos, libros, actas …
 Enlazar Google Scholar e BBDD referenciais ao documento mostrando o “botón SFX”
 Amosar o “Menú SFX” coas opcións de acceso e os servizos relacionados (Catálogo, PI, JCR…)

É unha ferramenta colaborativa en tanto e canto o traballo de administración dos recursos consorciados so se fai unha
vez dispoñendo dunha configuración que permite transferir de forma automática as configuracións feitas na instancia
“nai” cara as instancias “fillas”.
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PÓRTICO: BUSCADOR E XESTOR DE ENLACES SFX
Os centros da Xunta de Galicia adscritos ó CBUG tamén dispoñen dunha interface propia de consulta de SFX:

O mantemento da funcionalidade do SFX require da continuidade das tarefas da súa administración:
 Revisión dos listados das licencias consorciadas e carga no xestor.
 Seguimento dos cambios da ferramenta, configuración e adaptación.
 Monitorización das actualizacións periódicas da Knowledge Base e do software.
 Resolución de incidencias e interlocución co provedor.
 Preparación e extracción de estatísticas.
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ERM: XESTIÓN UNIFICADA DA INFORMACIÓN SOBRE OS E-RECURSOS DO CBUG
O ERM, desenvolvido internamente no CBUG, ofrece aos técnicos das bibliotecas membro do consorcio unha ferramenta
web para xestionar integradamente a información relativa aos recursos electrónicos contratados.
 Almacena de xeito centralizado a información do conxunto de recursos electrónicos a disposición da biblioteca.
 Permite unificar a información dos recursos consorciados e propios dos membros mantendo o histórico.
 Xera de xeito automático gráficos e informes de xestión anuais e ad-hoc.
 Inclúe:
 Información descritiva dos recursos, as súas licenzas , enlaces
e documentación de utilidade.
 Listaxes de títulos e estatísticas de uso e rexeites.
 Enlaces dos títulos ao catálogo da biblioteca, SFX, Ulrich’s web,
e Google Scholar e ás súas plataformas.
 Información sobre Materias, Periodicidade, Factor de Impacto
JCR, Cuartil e prezo de catálogo.

 Durante o 2018 incorporouse a información do exercicio relativa ao SUG e ós Centros de Investigación, así como
o mantemento da base de datos co obxectivo de mellorar as funcionalidades de análise das coleccións.
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MANTEMENTO DA FERRAMENTA SUBJECT PLUS
Continúase a dar soporte informático a SubjectPlus, ferramenta de código aberto que permite xestionar diferentes partes
interrelacionadas nos sitios web das bibliotecas:
 Listado de recursos electrónicos
 Guías de investigación
 Vídeos
 Preguntas frecuentes
 Persoal
A ferramenta permite recoller recursos de pago e gratuítos e presentarllos ós usuarios por tipoloxía ou materia.
El volume de recursos recollido polas universidades é de: 2.124
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MANTEMENTO DA FERRAMENTA SUBJECT PLUS
Ademais de recursos é unha ferramenta que serve para crear guías ou titoriais parcialmente dinámicos, de xeito que os
bibliotecarios poidan confeccionar manuais flexibles clasificados por materias ou por facultades.
O número de guías elaboradas polas universidades é de: 151
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GUIDE ON THE SIDE
Guide on the Side é unha ferramenta desenvolvida en código aberto que axuda a crear, de forma sinxela, titoriais de autoaprendizaxe de uso de recursos de busca de información na rede.
Permite crear titoriais en forma de paneis -que se visualizan nun lateral do navegador web ou nunha fiestra flotante-, e
facilita ó usuario unha auto-formación ó mesmo tempo que emprega o recurso sobre o que versa a guía.
A administración da ferramenta permite á biblioteca suxerir a forma cronolóxica na que o usuario ve a guía, permitindo
inserir texto, imaxes, cadros de definición, cuestionarios de preguntas ou saltos de panel.
Os usuarios poderán navegar entre os diferentes paneis, dende o principio ó fin, tantas veces como precise ó tempo que
proba “en real” e de forma libre o recurso tratado. Ó rematar o usuario pode facer un test auto-avaliativo.
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GRUPOS DE TRABALLO LSPs
No 2018 se constituíron dous grupos de traballo para analizar o mercado dos LSPs -Library System Platforms ou
Plataformas de Servizos Bibliotecarios-.
Búscase unha solución que cumpra:
 Que aporte melloras nos procesos de traballo.
 Que optimice os fluxos de adquisición e xestión dos recursos.
 Que aporte estatísticas e métricas que faciliten o proceso de avaliación das coleccións.
 Que poña en valor as coleccións electrónicas consorciadas e as subscritas por cada institución.
 Que ofreza unha interface de descubrimento ós usuarios.
 Que permita buscar nun catálogo colectivo virtual común.

 Que ofreza novos servizos colaborativos entre as tres bibliotecas universitarias galegas.
 Que permita ós usuarios o préstamo interuniversitario, en calquera das bibliotecas do SUG.
Os grupos de traballo mantiveron varias reunións durante o ano, tamén se organizaron varias sesións demostrativas dos
produtos para que o persoal técnico das universidades puidese ver os sistemas, plantexar dúbidas e valorar os pros e
contras de cada solución.

Este traballo se prorroga ó 2019.
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ORGANIZACIÓN E FINANCIAMENTO DE CURSOS DE ESPECIAL INTERESE PARA OS PROFESIONAIS DAS
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS .
Curso “FORMACIÓN DE FORMADORES EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS RDA EN LOS SERVICIOS DE
CATALOGACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS DEL SUG”
Impartido por Anna Rovira Jarque e Arantxa Cazorla Valencia.
Asistencia de personal das tres Bibliotecas Universitarias do SUG.
Temario:
· Módulo 1: Introdución. Identificación das manifestacións e os ítems.
· Módulo 2: Descrición dos soportes e identificación de obras e expresións.
· Módulo 3: Identificación das obras e as expresións.
· Módulo 4: Persoas, familias e entidades corporativas.
· Módulo 5: Relacións.
· Exercicios de catalogación.

MEMORIA ACTIVIDADES 2015

4. COLABORACIÓNS NOUTRAS INICIATIVAS BIBLIOTECARIAS
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4. Colaboracións noutras iniciativas bibliotecarias

ÁMBITO GALEGO:
 Colaboración cos Centros de Investigación da Xunta de Galicia.
Convenios de colaboración con:
•Centro de Investigacións Mariñas (CIMA)
•Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL)
ÁMBITO ESTATAL:
 Colaboración con Expania, Asociación de usuarios de Exlibris en España.
 Colaboración cos consorcios de bibliotecas universitarias doutras CC.AA, grupos de compra,
CSIC e REBIUN. Participación en procesos de definición e negociación de licencias.

ÁMBITO INTERNACIONAL:
 Colaboración co CERN (Proyecto SCOAP3 http://scoap3.org/ )
 Colaboración co Southern European Libraries Link (SELL)

