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INTRODUCIÓN 
 

O borrador desta memoria está feito pola directora da biblioteca, e, coa revisión e 

aportacións de todo o persoal da biblioteca, elabórase esta que presentamos. 

Decatámonos que nos anos anteriores non puxemos introdución explicando a súa 

finalidade. Foi grazas a un comentario enviado por un profesor do centro que 

percibimos o noso erro.  

O obxectivo desta memoria é  duplo: en primeiro lugar facer ver o noso traballo. 

Coidamos que o labor que se fai nas bibliotecas non é coñecido ou en calquera caso, 

non está de máis mostralo resumidamente.  

Unha segunda finalidade, non por iso menos importante,  é no que se refire a que as 

nosas usuarias e usuarios interioricen e fagan súas a lóxica interna da biblioteca ,  os 

seus procesos e as súas normas. Só así podemos funcionar e mesmo mellorar.  As 

boas prácticas son resultado da interacción entre o persoal da biblioteca -tamén entre 

nós- e o persoal a quen atendemos. Este ano a memoria irá enfocada a dar maior 

publicidade aos procesos da biblioteca que teñan interese para o persoal a quen 

atendemos. 

A calidade do servizo será  a de satisfacer ou mesmo crear as demandas para os 

nosos usuarios e usuarias dos recursos de información para os fins da biblioteca 

universitaria, que son o apoio á docencia, á investigación e á formación integral , que á 

súa vez son integrados nos obxectivos da Universidade, que son contribuír ao avance 

cultural, social e económico da sociedade por medio da xeración, xestión e difusión do 

coñecemento científico, tecnolóxico e profesional. 

Por último, dicir que faremos referencia a memorias anteriores para non repetir 

explicacións. As memorias están todas accesíbeis na páxina web do centro, na 

pestana da parte superior dereita  onde di Publicacións da biblioteca: 

http://www.educacion.udc.es/biblioteca/index.php?pagina=Publicaci%C3%B3ns%20da

%20biblioteca 

As imaxes que aparecen son nosas ou tiradas de Pixabay (libres de dereitos) 

PERSOAL 

Cadro de persoal 
o Unha directora 

o Dúas bibliotecarias 

o Dúas auxiliares técnicas de bibliotecas 
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- Bolseiras: como o ano anterior, tivemos dúas bolseiras sumando 480 horas. En 

maio de 2017, pedíronos no SAPE facer un plano de formación para estas 

persoas, que fixemos, e que lles mostramos cando se incorporan. Daí tiro o 

que poño a continuación  sobre o seu traballo. O seu labor concentrarase en 

axudar na realización de tarefas sinxelas de proceso técnico (selado, 

etiquetado, etc.), así como en colaborar en procesos máis específicos que 

consumen moito tempo e esforzo: recolocación dos fondos, inventario, 

expurgo, sinalización, etc. Asemade, poderán desempeñar, segundo as 

habilidades persoais, outros labores de tipo xeral que non se realizan 

normalmente no traballo diario: tradución de información bibliotecaria, 

elaboración de bibliografías especializadas, listaxes e ficheiros de revisión, etc. 

Finalmente, teremos en conta e procuraremos tirar proveito das afeccións e 

intereses das persoas bolseiras de cara a aplicalas na biblioteca ou ben ver o 

xeito de plasmalas en actividades culturais  ou divulgativas. A biblioteca, como 

ferramenta necesaria para as persoas bolseiras como alumnado universitario, 

proporcionaralles en horas da bolsa, dúas formacións específicas, unha básica 

e outra adiantada, dos recursos e servizos da biblioteca. 

 

Formación recibida  
 

O persoal da biblioteca recibiu os seguintes cursos durante o ano 2017: 

 Web semántica [en liña. 45 horas] (2 persoas) 

  RDA: normativa de catalogación [en liña. 50 horas] (3 persoas) 

 Seminario web de Gather & Organize your research sources in new 

Refworks, part 1 [en liña. 2 horas] (2 persoas) 

 Seminario web de new refworks in 15 minutes (2 persoas) 

 Xestor de redes sociais institucionais comunica UDC. 15 horas.(1 

persoa) 

 Curso formación presencial Scopus nivel avanzado. 3 horas (1 persoa) 

 Sign-in. Novidades na Web of Science: novas versións JCR e ESI. 1,5 

horas. (1 persoa) 

 Web of Science. Unificación firma de autoras/es. [en liña. 2 horas] 1 

persoa. 

 Web of Science. Buscar produción científica de autores/as e avaliacións 

métricas. [en liña. 2 horas] 1 persoa 
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 A propiedade intelectual na era dixital: implicacións nas bibliotecas...[en 

liña. 45 horas] (2 persoas) 

COLECCIÓN: ADQUISICIÓNS 

Política de adquisicións 
 

Os criterios de reparto fanse 

na comisión da biblioteca. 

Continuamos na liña de 

sempre, asociando a 

cantidade a repartir coa 

docencia. O reparto por 

profesorado ten prazo até o 

14 de xullo, e despois desa 

data ábrese unha partida 

común co que resta até o 29 

de setembro. 

 Na comisión de biblioteca de outubro decidimos as compras desa partida común: 

acéptanse tódalas peticións do profesorado e como queda remanente, mercamos: 

- Literatura , incluída infantil e banda deseñada en tres idiomas galego/portugués; 

español; inglés. 

-Cine  

-Test 

-Se quedase remanente, acéptase a suxestión de mercar unha colección de CD de 

música galega tradicional e contemporánea e abrir unha signatura para iso (non se 

chegará facer). 

A relación entre a política de adquisicións e as datas do reparto foise modificando ao 

longo dos anos para deixar máis tempo para a partida común, xa que hai parte do 

profesorado a quen lle sobra orzamento, e hai parte a quen non lle abonda. Deixamos 

sempre algo de tempo despois de xuño, xa que é cando o profesorado ten que  revisar 

a bibliografía recomendada e debe pedir as novidades co seu orzamento.  

Anotamos neste apartado unha serie de boas prácticas nas adquisicións:  

- Evitemos pedir libros de autopublicación (a editorial académica española é 

unha delas), aparte de ser caros e estar mal editados, non teñen aval ningún 

de calidade. As autopublicacións non contabilizan como actividade científica 

para ser avaliada para solicitar sexenios ou prazas. 
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- Pidamos sempre nas librerías que teñamos máis perto. As librarías asumen 

normalmente os gastos de envío e se pedimos un libro a Madrid podendo 

pedilo na Coruña, o máis seguro é que estean agardando a que pidamos máis 

para rentabilizar o envío e tarden máis en enviarnolo que se o pedimos eiquí. 

Sucede ás veces que algún libro está defectuoso e hai que recollelo e volvelo 

enviar. A unha libraría coa que traballemos pouco e estea lonxe facémoslle un 

fraco favor pedindo libros.    

- Pidamos a profesionais das librarías antes que a franquicias ou tendas como El 

Corte Inglés, que ofrecen menos servizos e acaban sendo máis caros (gastos 

de envío, recollida de material defectuoso, facturación de libros con folla de 

pedimento…). 

- Para a bibliografía recomendada sería idóneo que fose ampla e variada a 

escoller. Poñendo un mesmo libro para toda a aula hai problemas para atender 

as demandas. A biblioteca non excede en ningún caso ter máis de 8 

exemplares dunha obra e o alumnado parece ter como norma non mercar 

libros de estudo. 

Solicitudes de mercar documentos por parte do alumnado, PAS e autorizacións 

externas 
 

 Aparte do reparto do orzamento por profesorado, que ocupa a maioría do reparto, a 

biblioteca dispón dun diñeiro. Aí métense os pedidos pendentes por servir do ano 

anterior, os libros que considera a biblioteca (libros moi pedidos dos que hai poucos 

exemplares,  para o club de lectura ou bibliografía profesional) e as solicitudes do 

alumnado, PAS ou AE (ex alumnas e alumnos principalmente). Estas solicitudes fanse 

por dúas vías: enviando un correo-e á nosa biblioteca educacion.bib@udc.es  ou a 

través da páxina web da biblioteca da UDC, en Xestións en liña, Solicitar a compra de 

documentos. Na biblioteca comprobamos se o fondo é pertinente á nosa colección, se 

xa o hai na biblioteca e abondan os exemplares e se hai diñeiro para mercalo. Se 

decidimos que non se merca, enviamos un correo-e á persoa solicitante explicando o 

motivo da negativa. Se o mercamos, agardamos a que chegue para reservarllo á 

persoa solicitante e mandámoslle un correo-e avisando que xa ten preparado o ou os 

documentos solicitados. 

No 2016 atendimos 29 solicitudes por valor de 612,36 euros e denegamos unha (un 

temario de oposicións) e anulamos dúas por estaren esgotados os libros. De libros 

para o Club gastamos 307,79 en 5 títulos (24 exemplares), de obras para a biblioteca 

(exemplares de libros moi pedidos, actualizacións de volumes ou edicións, 



Memoria 2017 
 
 

8 
 

subscripción a revistas ou coleccións) gastamos 902,42 e finalmente, gastamos 

4.179,10 en pedidos pendentes do ano anterior. 

Monografías 
 

No ano 2017 ingresamos 1.161 libros, test, CD e 93 DVD. Todos eles mercados, por 

un valor de 29.655 euros. Por doazóns e intercambio tivemos 136 documentos (132 

libros e 4 CD). En total, entre libros, test, CD e DVD 1.390 documentos. 

Na biblioteca recibimos moitos libros por doazón, mais sempre explicamos ás persoas 

doadoras as nosas condicións (a limitación do espazo físico da biblioteca é 

determinante): collemos os libros que son pertinentes para o noso fondo e que non 

están na biblioteca da UDC, tamén miramos que non estean obsoletos –pedindo 

axuda ao profesorado-. O resto poñémolos nun estante con rodas na entrada da 

biblioteca para que os colla a xente á vontade. 

  

Revistas: subscripcións 
 

Temos 340 subscripcións abertas e 295 títulos pechados. Dous títulos máis que no 

ano anterior. As abertas están todas na hemeroteca en libre acceso,  onde hai unha 

listaxe alfabética (das abertas e das pechadas, estas últimas hai que solicitalas no 

mostrador) onde se indica, entre outras cousas, a partires de que ano están accesíbeis 

en liña. Tamén están no seguinte enlace na nosa páxina web: 

http://www.educacion.udc.es/biblioteca/index.php?pagina=bbdd_revistas 

Salientamos que no ano 2017 as revistas da editorial Graó, que son das máis usadas 

neste centro, pasan ser consultábeis en liña, inda que mantemos a subscripción en 

papel. Son os seguintes títulos: 

 

Alambique: Didáctica de las ciencias experimentales 

Aula de infantil 

Aula de innovación educativa 

Aula de secundaria 

Eufonía: Didáctica de la música 

Guix: elements d´acció educativa 

Íber: Didáctica de las ciencias sociales 

Tándem: Didáctica de la educación física 

Textos: Didáctica de la lengua y la literatura 
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Uno: Didáctica de las matemáticas 

 

Eufonía e Tándem son os dous novos títulos deste ano, xa que había que subscribirse 

ao paquete completo.  

Revistas: Como pedir unha nova subscripción 
 

É o persoal docente e investigador do centro  quen pode escoller novos títulos. 

Lembramos ao profesorado que para pedir novas suscripcións poden facelo en 

calquera momento na biblioteca, mais que por cada novo título hai que dar de baixa 

outro ou outros títulos polo mesmo importe.  

As revistas teñen unha asignación por departamento e áreas resolta e revisada en 

diversas comisións de biblioteca. Para dar baixas fai falta o parabén da área ou  

departamento a que está asignada a revista.  

Así, poñamos por caso, unha profesora solicita un novo título e non da ningunha 

proposta de baixa. A biblioteca leva á comisión ese título, onde sería asignado a un 

departamento ou área, veríamos o prezo e enviaríamoslle a ese departamento ou área 

a tarefa de escoller o que se da de baixa por ese importe entre as revistas asignadas a 

ese departamento ou área. 

Películas  
 

Temos 1.005 películas, 93 

máis que o ano anterior. 

Ademáis de estar no 

catálogo,a colección está 

organizada por temas en 

pinterest: 

http://pinterest.com/cinedu

ca.  

Este fondo foi retirado do 

libre acceso porque os 

antifurtos danaban as 

películas. Por iso, o que 

está en libre acceso son as 

carcasas e levándoas ao mostrador, entregamos o DVD correspondente. Inda así, 
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algunhas persoas quéixanse de non poder ver correctamente os filmes. Este é un 

problema dos aparellos normalmente, xa que algunhas desas películas que non se 

poden ver, poñendoas noutro lector de DVD,   si se poden ollar. 

No ano 2017 prestamos 501 películas. 

Banda deseñada 
 

Temos un total de 176, 53 máis ca o ano anterior. 

Prestamos 41 no ano 2017. Coidamos que é un 

número moi baixo de préstamos e pensamos que 

puidera ser que, non sendo un material específico 

para estudo e estando nun lugar pouco visíbel (está 

no Recuncho de Lectura Xohana Torres), moita xente 

non saiba que existe. Por iso imos facerlle 

publicidade: unha exposición nas vitrinas durante o 

período lectivo e uns trípticos que deixaremos no 

mostrador, e comprobaremos se o ano próximo 

aumenta o seu uso. 

Material psicotécnico 
 

Cambiamos a normativa de préstamo na comisión do 28 de abril. Os test só se 

prestarán a profesorado, non se poderán conceder autorizacións. Se os test están 

incompletos ou se perden, será responsabilidade de repoñelos a profesora ou profesor 

que os levaron. Para iso, o seu orzamento da biblioteca ficará comprometido nos anos 

que fixeran falta para a reposición. Cada docente poderá ter un máximo de 4 test 

durante dous meses, renovábeis unha vez. 

Resulta evidente que esta normativa, que está posta coa intención de que sexa boa 

para todo o mundo, será válida na medida en que se acate. 

COLECCIÓN DIXITAL 

Revistas ás que se ten acceso electrónico 
 

Neste enlace http://sfx.bugalicia.org/aco/az/ están as suscripcións das revistas que 

teñen formato electrónico abertas e pechadas (das suscripcións abertas só hai 44 en 

papel) que están no catálogo,  e ademáis un importante número de títulos que paga a 
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biblioteca central, dos que merca únicamente o acceso, non a suscripción,o que supón 

que cando deixemos de pagar non teremos ningún fondo. Poden variar de títulos dun 

ano para outro. Estas revistas non están no catálogo. 

Facendo unha selección por materias saen 3.455 títulos, o que supón un importante 

aumento de títulos ao respecto do ano anterior (o ano anterior, nas mesmas materias 

tiñamos un total de 2.669 títulos) 

 

Artes e Humanidades. Subdivisión 

 Carreiras Educativas.  1.212 títulos. 

 Dereitos Humanos, Estudos sobre a Muller, Benestar e Infancia. 241 títulos. 

Ciencias da Saúde. Subdivisión 

 Fisioterapia. 39 títulos. 

 Medicina Deportiva. 52 títulos. 

 Psiquiatría e Psicoloxía. 852 títulos. 

Ciencias Sociais. Subdivisión 

 Ciencias da Conduta e Orientación Psicolóxica. 750 títulos. 

 Discapacitados, Asistencia. 84 títulos. 

 Estudos de Xénero. 138 títulos. 

 Rehabilitación. 108 títulos. 

Dialnet  
 

Na memoria do ano 2015 explicábamos o que era Dialnet. Mais non dixemos que, 

aínda que é unha base de datos composta principalmente para pescudar nos  artigos 

de revistas publicadas polas universidades que a compoñen, tamén inclúe os distintos 

capítulos de libros de obras colectivas cando algún deses autores ou autoras son 

profesorado da UDC e a obra está no fondo da biblioteca. 

Do noso centro están as revistas Digilec e a Revista de estudios e investigación en 

psicología y educación e este ano incorpórase Ápice: revista de educación científica. 

No 2017 introducimos en Dialnet o vol. 1, nº 1 de Ápice; o nº 3 de Digilec e o extra nº 

14 de REIPE. 

O que fai especialmente útil esta  base de datos é que unha porcentaxe alta de artigos 

está accesíbel a texto completo, ademais da vantaxe dos idiomas (na maior parte en 

español, portugués e galego) 

 

 



Memoria 2017 
 
 

12 
 

Bases de datos 
 

O que son as bases de datos está explicado na memoria de anos anteriores (2015 e 

2016). Repetimos as bases de datos que temos (son as mesmas que o ano anterior). 

De interés para este centro son: 

o Dúas de Educación: ERIC; Teacher Reference Center. 

o Unha de Educación Física e Deportes: SPORTdiscus with full text. 

o Tres de Psicoloxía: PILOTS; PsyCRITIQUES; PsycInfo. 

o Dúas de interés para Logopedia: MEDLINE  e Pubmed central (PMC) 

o As interdisciplinares CSIC e DIALNET (ámbito hispano). SCOPUS 

(internacional con maior peso das publicacións europeas). WOS (Web of 

Science, internacional con maior peso das publicacións anglófonas) 

Fiador 
 

Tamén este apartado está explicado na memoria do ano 2016. O que ven a 

continuación é exactamente igual ao ano anterior. 

Son as guías temáticas de recursos gratuítos electrónicos utilizando a aplicación de 

código aberto Subject Plus. Continuamos coa súa actualización. Accédese dende a 

páxina principal da web da biblioteca da UDC no apartado Buscar nas  guías 

temáticas, e tamén dende a páxina web da biblioteca do noso centro en guías 

temáticas. Materias que poden interesar ó noso centro poden ser: Ciencias da Saúde, 

Ciencias do Deporte, Cine e Educación, Educación, Educación Social, Ferramentas 

2.0, Ferramentas Educativas utilizando as TIC,  Logopedia, Servizo de Apoio ós 

Investigadores/as. 

Repositorio da Universidade da Coruña (RUC) e o Servizo de Apoio á Investigación 
 

Na memoria de 2016 está explicado o que son os repositorios das universidades e 

danse enlaces útiles sobre eles. E hai un erro onde di que se chegou á 3ª edición do 

curso, foi a segunda. 

A 3ª  edición do curso de Estratexias para incrementar a visibilidade e o impacto dos 

resultados de investigación foi en marzo de 2017  e do noso centro  foron 15 persoas. 

Lembramos ao profesorado que non o fixo que é no seu beneficio. Este curso é unha 

colaboración entre o CUFIE e a biblioteca universitaria. A parte teórica é dada polo 

CUFIE e compleméntase con obradoiros prácticos impartidos nas bibliotecas dos 

distintos centros. 
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Sobre os traballos de fin de grao, dos que unicamente hai 34 traballos do ano 2014, 

temos unha boa nova: a merca, por parte da UDC, do detector de plaxio turnitin, que 

era o que estaba agardando a comisión dos TFG e TFM para decidir a publicación dos  

traballos. Este apartado complétase co epígrafe de Formación de Usuarios: Alfin. 

COLECCIÓN : FONDOS 
Continuamos co proceso de unificar 

signaturas (exemplares idénticos  ubicados 

en diferentes signaturas). Este ano fixémolo 

co P2 e P7. Continuaremos en vindeiros 

anos até facelo coa totalidade do fondo. 

Por problemas de espazo, fomos movendo 

signaturas para repartir o espazo libre da 

biblioteca no andar -2, e subimos P5A 

(educación especial) para o estante de baldas negras ubicada na hemeroteca (na 

foto).  

Asi, agora o fondo está distribuído nos dous andares da biblioteca. No andar -2 da 

biblioteca segue estando a maior parte do fondo, e no andar do mostrador están os 

libros de L (Lingua e literatura españolas), LG-I (Literatura infantil en galego, DIC 

(Dicionarios), P3A (Libros de texto), P5A (Educación especial), KIT (Kits de materiais 

diversos), CD (CD rom), DVD (DVD) e CINE(EDU) (Películas).  

Fixemos unha resinalización da biblioteca actualizando a localización cun novo plano, 

como se ve na portada desta memoria, e colocamos a información  en portapósters 

nos laterais das baldas e no mostrador da entrada. Tamén resinalamos a numeración 

dos estantes con cores, para axudar localizar os libros. 

Retirada dos fondos: expurgo e perdidos 
 

Mover tantos fondos para facer sitio non nos deixou tempo para continuar co labor de 

eliminar duplicados que non se usan e só foron expurgados 5 exemplares. 

No ano 2017 extraviáronse 50 documentos.  

LECTURA EN SALA. CIRCULACIÓN 
 

No 2017 entraron na biblioteca 75.922 persoas, o que supón unha lixeira alza ao 

respecto do ano anterior, tras varios anos de baixa. Supoñemos que o motivo foi a 
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inauguración da nova sala de traballos de grupo Elvira Bao xa que este tipo de 

espazos é moi demandado polo alumnado. Para esta nova sala non hai que reservar, 

por ser  tamén o espazo onde están os ordenadores de consulta ao catálogo, e por iso 

é que deixaremos de ofrecer os datos de uso destas salas. Sobre as entradas da 

biblioteca comentar que houbo dous meses de máxima afluencia:  novembro, con 

10.975 entradas, e maio, con 10.519 e un mes de mínimos, o de agosto, con 815.  

 

Os usuarios potenciais do servizo para o 

curso 2016/17 : alumnado (datos da 

matrícula solicitado á secretaría do 

centro: 2.140), profesorado (194) e PAS 

do centro (22) (datos da páxina web do 

centro) foron 2.356, moi semellante aos 

anos anteriores, a esta cifra hai  que 

sumar 137 altas de autorizacións 

externas para usar a biblioteca e 86 renovacións; concluíndo, tivemos 2.554 usuarios 

potenciais. 

Alumnado que remata a carreira e quere usar a biblioteca 
 

Aquelas persoas interesadas en continuar usando os nosos servizos teñen que cubrir 

un impreso, que poden recoller na biblioteca ou ben imprimir dende o ordenador 

facendo o seguinte: entrando na páxina web da biblioteca da UDC na columna da 

esquerda, onde pon Xestións en liña, premer en Solicitar o carné de usuario externo e 

unha vez aí dar en Solicitude de alta. Aparte deste papel cuberto, deben entregar a 

copia do DNI.  

No mesmo día que entregan os papeis xa poden usar o servizo identificándose co DNI 

en calquera das bibliotecas da UDC. Permíteselles retirar 3 documentos por 10 días.  

 

Dereitos que perden por non estar matriculados son:  

 a posibilidade de consultar a biblioteca dixital de pago dende outros 

ordenadores distintos dos da UDC 

 a gratuidade do préstamo interbibliotecario, inda que poden usar o servizo  

 a conexión wifi nos locais da UDC 
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Préstamo 
 

Nos datos de préstamo xa imos polo terceiro ano que seguimos á baixa: un total de 

49.962 documentos, dos que 16.555 son préstamos e 33.407 renovacións. Esta 

tendencia é xeral en toda a UDC. A nosa biblioteca segue a ser a primeira en canto a 

movemento de circulación dos fondos (préstamos, devolucións, renovacións e 

reservas ), e moi especialmente en préstamos, onde  eses 16.555 supoñen o 10,9%  

da totalidade de préstamos das bibliotecas da UDC, que somos 17. (Fonte: intranet da 

biblioteca).  

Consultando en Rebiun (Rede de bibliotecas universitarias españolas) os datos de 

préstamo das universidades españolas dende o ano 2007 pódese comprobar que, 

agás algunhas excepcións, que as hai,  os últimos tres anos son de tendencia á baixa, 

nalgúns casos moi esaxerada e noutros casos mais a poucos. Podemos tirar algunha 

conclusión disto? No primeiro que se pensa é que o libro electrónico vai gañando 

adeptos que vai perdendo o impreso. É iso verdade? 

 Os datos de uso dos libros electrónicos e obras de consulta son xerais, non están 

desglosados por centro. (Fonte: intranet da biblioteca) 

 

 

 

Na táboa óllase o espectacular aumento do último ano: 53.855 descargas, mais na 

táboa de embaixo: 
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 onde poñemos os tres últimos anos cos datos de préstamos totais da UDC, tanto en 

papel como en electrónico, enxergamos que o aumento do uso do libro electrónico non 

compensa a baixada de préstamos en papel dende 2015. Poñemos o número de 

préstamos en papel sumados aos das renovacións, xa que podemos supoñer que se 

se renovan é porque non da tempo a ler o que se quer ler dos libros, mentras que as 

descargas son normalmente de capítulos de libros. 

Saber por que descendemos en número de préstamos é difícil de explicar, porque 

tampouco nos preguntamos por que durante anos aumentamos os préstamos.  

 

Nesta outra táboa están os datos de préstamo da Facultade dende que pertencemos á 

Universidade da Coruña: 
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 O grande aumento dos anos 1996-1999 teñen unha explicación clara: foi propiciada 

polo libre acceso dos fondos e o catálogo en liña. Mais por que descendimos tanto no 

ano 2000 non se sabe ben o por que. O bico  de alza no 2007 explícase porque en 

abril de 2006 entrou en funcionamento o módulo de milenium que sumaba os 

préstamos e as renovacións . A alza xeralizada pódese tamén explicar porque hai 

máis libros, máis os últimos anos mércanse menos que en anos anteriores e non se 

reflicte no préstamo. De calquera xeito, a táboa mostra o descenso clarísimo dos 

últimos tres anos. 

Préstamo interbibliotecario 
 

Para  préstamo interbibliotecario na nosa biblioteca suministramos 101 de 102 

solicitudes: 53 de libros, 6 CD, 33 artigos de revistas e 15 capítulos de libros. Os datos 

da nosa biblioteca como peticionaria serán enviados como anexo máis adiante. De 

préstamo intercentros, pedíronnos dous artigos e servimos dous. 

Para usar este servizo, hai que entrar na páxina principal da biblioteca da UDC en 

Xestións en liña e aí en Préstamo interbibliotecario: acceso. Se é a primeira vez, 

prememos onde di alta  e cubrimos os nosos datos e damos a enviar.  En breve 

chegaranos ao correo as claves que nos piden para acceder ao sistema. Cubrimos os 

datos do documento que queremos e enviámolos. Cando chega o libro á biblioteca 

avisamos á persoa, que tamén recibe aviso previo da biblioteca central. Se é un artigo 

ou capítulo escaneado xa lle chega directamente ao seu correo electrónico.  

 Revistas en papel: uso  
 

Na comisión de biblioteca do 28 de abril, por proposta da biblioteca, acordouse prohibir 

a saída de números de revistas en papel do recinto da biblioteca para evitar perdas 

imposíbeis de recuperar, tendo en conta que hai unha fotocopiadora do servizo de 

reprografía na biblioteca, ademáis de dous escáneres gratuítos e que a maioría dos 

usuarios e usuarias contan con teléfonos que permiten fotografar os artigos que 

quixeren. Tendo en conta que o impreso que cubrían as persoas para retirar revistas 

da biblioteca era a fonte máis numerosa para contabilizar o uso das revistas en papel, 

xa non daremos máis ese dato ( e retiramos a folla que había na hemeroteca e ó lado 

do escáner pedindo que a xente anotase as revistas consultadas).  

A descolocación constante de certos títulos – e a nosa cotiá recolocación- permítenos 

saber as máis consultadas con diferenza, que son Cuadernos de pedagogía, Aula de 
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Infantil, Aula de innovación educativa, Escuela infantil, In-fan-cia. Este ano tamén foi 

moi usada unha certa tempada a revista Uno. 

Revistas electrónicas: uso 
Os datos son da intranet da biblioteca, 

sen desglosar por centros: son de toda 

a UDC. Poñemos tamén os datos das 

descargas ás bases de datos xa que 

teñen moita relación.  

  Revistas  Bases datos 

2015  196.841  151.338 

2016  211.392  153.708 

2017  118.040  104.019 

 

Bibliografía recomendada 
 

Este ano non temos os datos sobre a cantidade de bibliografía recomendada por 

titulacións. A cifra é semellante ao ano anterior, arredor dos 5.000 títulos. Lembramos 

ao profesorado que é no mes de xuño cando deben actualizar a bibliografía 

recomendada e, segundo as novidades que inclúan, ver se hai exemplares suficientes 

na biblioteca para solicitar a súa merca cando non é así. Por iso deixamos sempre un 

tempo despois de xuño para manter o reparto por profesorado antes de facer a partida 

común. 

FORMACIÓN DE USUARIOS/AS: ALFIN (Alfabetización informacional) 
 

A Biblioteca conta cun Plan de formación en Competencias Informacionais, no que se 

establecen formacións para toda a comunidade universitaria do centro. A formación 

para alumnado de Grao está, dende este ano, incluída dentro do Plan de Acción 

Titorial do centro, e é gradual: un primeiro nivel en 1º e o seguinte en 2º ou 3º curso. O 

último nivel de formación é o que se acada cando se está a realizar un TFG ou un 

TFM. Todas elas realízanse en coordinación con persoal docente. Asemade ofertamos 

cursos para alumnado de doutoramento e PDI, máis especializados na investigación 

científica, segundo varios modelos: seminarios específicos, formación e asesoramento 

individualizado e cursos semi-presenciais en colaboración co CUFIE. Todos os cursos 
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teñen apoio a través da plataforma Moodle, na que a Biblioteca ten colgado material 

de axuda con vídeo-titoriais e temas sobre cada aspecto da investigación bibliográfica.   

 

Os cursos impartidos  no ano 2017 foron:  

 

-Para alumnado de grao, integrados no PAT, 

formacións de 90 minutos. Vintedous cursos para 

25 persoas por curso. 

 

-Para alumnado de Mestrado, por petición do 

profesorado, realizáronse varias formacións, 

algunhas en grupo e outras individuais. A duración 

dos mesmos foi de 4 horas presenciais e apoio e 

contidos complementarios a través de Moodle. En 

total formáronse 20 persoas.  

 

-Para alumnado de TFG, en coordinación co 

Vicedecanato de Organización Académica, fixéronse oito edicións do curso  de tres 

horas cunha media de vintecinco persoas por curso. 

 

-Para PDI (asesoramento a persoas investigadoras): 8 cursos de visibilidade da 

produción científica de 4 horas para 11 persoas. 2 cursos de avaliación da produción 

científica de tres horas para dúas persoas. 1 café-formación de Refworks de 15 

minutos para 6 persoas. 

 

PARA EDICIÓNS HORAS 

PROFESORADO 

PERSOAS AVALIADO 

Grao  22 1:30x 22=33 horas 550 SI 

Mestrado 7 21 horas 20 SI 

TFG 8 3 horasx8=24 200 SI 

Investigadoras/es 11 38:15 horas 18 NON 

PAS 1 1 hora 3 NON 

TOTAL 49 116 horas 15 min. 791  
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ACTIVIDADES CULTURAIS DA BIBLIOTECA 
 

 Xaneiro 

. No recuncho exposición fotográfica do profesor 

Víctor Arufe Galgos, a beleza da fraxilidade, 

inaugurada o 26 de xaneiro no mesmo lugar 

cunha charla do profesor sobre a crueldade 

exercida contra estes animais e unha invitada 

especial, Khalissa, unha galga. 

 

 

Febreiro 

.Exposición nas vitrinas Un mapa urbano para 

educación infantil de traballos do alumnado de 3º 

grao de educación infantil para a materia Medio social e cultural e a súa didáctica por 

iniciativa do seu profesor Uxío Breogán Diéguez Cequiel. 

 

Marzo-abril 

 

. Un cuarto de revelado propio exposición de cartaces de 

mulleres pioneiras na fotografía feito por unha alumna desta 

facultade: Inma García-Fuentes Corredoira, completada con 

exposición bibliográfica nas vitrinas sobre mulleres artistas. 

Inauguración o día 13 de marzo ás 11 no Recuncho cunha 

charla-presentación feita pola autora. 

 

 

 

 

Maio-xuño 

.Nas vitrinas Carlos Casares, Día das Letras Galegas 2017.  

.No recuncho exposición fotográfica O poder dos detalles 

de María Berini Pita da Veiga 

.No club de lectura Nébeda: 18 de maio, ás 17 h. no 

recuncho, encontro co escritor portugués André 

Domingues, para falar da súa obra Dramas de companhia 
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Xullo-agosto 

Exposición nas vitrinas de lecturas para o verán e de filmes no que a estación estival é 

protagonista. 

Setembro 

O día 27 de setembro tivemos a inauguración da mostra de 

gravado de Omar Kessel no recuncho coa presenza do 

autor. 

Outubro-decembro 

. Para o curso 2017/18, a coordinadora do Clube de lectura 

organizou un programa de lecturas e actividades en torno a 

elas, conseguindo, a través do Servizo de Normalización 

Lingüística da UDC, que se concedesen dous créditos 

ECTS. Segue estando aberto a toda a comunidade 

universitaria inda que os créditos están dirixidos 

evidentemente ao alumnado. Por iso a partires de agora, o Club de Lectura Nébeda 

terá un capítulo específico na Memoria da biblioteca, en lugar de meterse dentro das 

actividades culturais da mesma. 

 

. O día cinco de outubro inauguramos a nova sala de traballos en grupo Elvira Bao. 

Contamos coa presenza da súa filla Elvira Varela Bao, o seu neto Artur e a 

compañeira deste, María. O profesor Uxío Breogán Diéguez Cequiel ofreceunos unha 

charla sobre a relación de Elvira coas Irmandades da Fala. Na presentación do acto, 

por parte da biblioteca, explicouse que esta acción estaba englobada no feito de  

nomear as distintas salas da biblioteca e  por que eliximos eses nomes. 
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Nas vitrinas houbo unha pequena mostra bibliográfica sobre as persoas que reciben o 

nome das nosas salas: as mestras Elvira Bao Maceiras e María Barbeito Cerviño, o 

cineasta Chano Piñeiro e a escritora Xohana Torres. Agradecemos ao equipo decanal 

e en particular ao vicedecano de infraestruturas Roberto Suárez Brandariz a súa 

colaboración nesta angueira. 

. Dende o 15 de outubro, exposición nas vitrinas da obra de Manuel Silvestre Visa 

sobre libros intervidos artisticamente. 

CLUB DE LECTURA NÉBEDA 
 

. Encontro o día 17 de outubro ás 17 horas coa escritora 

María do Cebreiro para falar sobre a súa obra O deserto. 

 

. O día 12 de decembro ás 17 

horas, falamos con Gustavo Pernas 

da súa obra Isóbaras.   

 

O Club conta actualmente con vinte persoas inscritas, das que doce pertencen a 

alumnado de varios centros da UDC, cinco ao PAS e catro son docentes. O club está 

aberto a quen desexe asistir a algún encontro en particular, polo que en ocasións este 

número se ve incrementado. O alumnado que opta polos dous ECTS realiza unha 

serie de actividades en diálogo con cada encontro coas que se agarda realizar algún 

tipo de publicación (textos, imaxes ou vídeo). 

DIFUSIÓN DE SERVIZOS E ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA 
 

Procuramos dar publicidade ao que facemos. Destacamos a publicación do noso 

boletín No tinteiro, que xa vai polo número 15, do que enviamos ao profesorado,  ao 

PAS do centro e ó resto das bibliotecas da UDC o seu enlace por correo electrónico de 

cada novo número. Todos os números están na páxina web da biblioteca do centro, na 

pestana Publicacións da biblioteca. Os dous últimos números levan novo formato, na 
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procura de facer a presentación máis atractiva. Tamén publicitamos en Facebook e 

Twiter e no noso blogue.  

Agradecer dende eiquí á equipa decanal da Facultade, que nos acaba de crear na 

páxina web do centro, dentro da pestana Biblioteca, un menú para dar opción de ir 

directamente a : Biblioteca, Blogue da biblioteca, Nébeda, Club de lectura. E tamén 

pola promoción e difusión que realizan, a través da web, das actividades e cursos que 

realizamos. 

BIBLIOTECA DE INTERCAMBIO 
 

Na universidade existen dous programas (Erasmus e Stella) dirixidos a Persoal de 

Administración e Servizos para visitar durante unha semana unha universidade 

extranxeira coa fin de intercambiar experiencias laboráis. 

Como tódolos anos, a 

biblioteca de Ciencias da 

Educación ofreceuse 

como biblioteca de 

acollida no programa 

Stella de 2017. Este ano 

tampouco ninguén 

solicitou vir. Até a data só 

tivemos 4 visitantes: 

Zaneta, no 2012, unha 

bibliotecaria da Universidade de Poznan (Polonia), Ender, no 2013, un bibliotecario da 

Universidade de Mugla (Turquía), e por último no 2015 Marios e Vasileios, dous 

bibliotecarios da Universidade de Tesalia (Grecia). 

Da nosa biblioteca, unha persoa foi á universidade de Bremen (Alemania) no mes de 

maio e a Ludwigsburg (Alemania) en  decembro. Nos anos anteriores, gozáronse de 

estadías dunha semana en Lodz (Polonia), Helsinki (Finlandia) e Porto (Portugal). 

INFRAESTRUTURAS 
 

En outubro inauguramos a Sala de Traballos en Grupo Elvira Bao pechando o espazo 

onde están cinco dos ordenadores para consulta do catálogo. Desaparece así o 

estante onde se poñían as novidades, que foi levado á hemeroteca e foi onde 

colocamos os libros de P5A (educación especial). As novidades estarán uns meses 
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sen ser expostas, á espera dun estante que se fará no 2018, xa deseñado este ano, 

para aproveitar o espazo que hai mesmo á entrada da biblioteca a man esquerda. 

Outro estante que había onde se expoñían algunhas revistas gratuítas de información  

puntual que logo se tiraban foi tamén levado á hemeroteca e as revistas colócanse na 

parte do fondo do mostrador, onde se poñen os catálogos das editoriais. 

 

 

Para este espazo pedimos ao centro que puxera dúas tomas con  dous  enchufes e 

mais que o pintaran, e unha das paredes cun tipo de pintura que fai que se poida usar 

de encerado. Así se fixo. No chan fíxose unha limpeza a fondo, polo que queremos 

expresar o noso agradecemento ao persoal de limpeza que foi sacando tempo das 

súas tarefas diarias  para facelo. Das dúas mesas que ten, unha veu da sala de lectura 

e outra da hemeroteca. A biblioteca mercou 11 cadeiras brancas (o orzamento non 

daba para as 12 que debería haber. O próximo ano mercaremos a que falta) e 

finalmente, aproveitamos un dos estantes con rodas do Recuncho de Lectura Xohana 

Torres para colocar o xiz, o borrador e unha baeta. 
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LOGO DA BIBLIOTECA 
 

Que aparece na portada. Foi feita polo profesor Roberto Suárez Brandariz. Moitas 

grazas Roberto! 

A BIBLIOTECA COMPROMETIDA 
 

Convén de cando en vez cavilar sobre onde estamos e  que queremos.  

 

 

Fotografía de Brais Pinto 

 

A imaxe de Brais Pinto, do dolmen de Maus de Salas (Ourense) do ano 2017 é 

tristemente ilustradora de cara a onde imos. Canto tempo lle queda a ese dolmen 

antes de ser oculto por eucaliptos ou arrasado por máquinas para construír eólicos ou 

unha urbanización xestionados por empresas que non cotizarán no noso país? 

 Ou simplemente ficará aí, no medio da nada, desaparecendo da memoria colectiva 

quen o fixo e para que.   
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 Levamos 20 anos coa natalidade por debaixo do índice de reemprazo. Temos a taxa 

de mortalidade máis alta do estado. A xuventude emigra. Inmigración é moi pouca a 

que ven. 

O galego é a única lingua que perde falantes no estado español. O descoñecemento 

do idioma propio vai unido ao descoñecemento do noso pasado e da nosa cultura. O 

abandono ou espolio do noso patrimonio  é causa e consecuencia disto.  

Tamén hai unha perda dos coñecementos e prácticas tradicionais que alimentaron e 

fixeron convivir unha das poboacións máis numerosas e orixinais de Europa dende a 

prehistoria até os comezos do século XX. Moita xente galega non sabe isto e pensa 

que somos un país pobre e pailán. Que foi da nosa agricultura , gandería, mar, 

bosques, minas? Onde vai o que cotizamos e aforramos? Onde a enerxía e os 

beneficios que producen os eólicos e os encoros localizados na nosa terra?  

 

Na introdución, falabamos que os obxectivos da biblioteca estaban dentro dos da 

universidade, é dicir, contribuír ao avance cultural, social e económico da sociedade. 

Que e para quen estamos ensinando e investigando? Como podemos contribuír á 

formación integral das persoas fronte a un sistema económico que quere unicamente 

xente consumidora? Como sensibilizarnos que a degradación do planeta pode chegar 

a un paso de ser irreversíbel e que debemos amar e respectar a vida na súa 

diversidade?  Sexa moito ou pouco o que podamos facer, convén deterse a pensar, 

porque é importante. 

 

 


