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Objectiu del pòster

Amb la presentació del pòster «El Servei d’Alerta d’Ajuts i Premis a la Recerca (SAAPR):
un servei bibliotecari de suport a la recerca» volem donar a conèixer un butlletí elec-
trònic que ofereix informació relacionada amb la recerca i contextualitzar-lo en la re-
configuració dels serveis en què està immersa la biblioteca de la Universitat de Vic
(UVic ) amb motiu de l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i a
l’Espai Europeu d’Investigació (EEI).

Introducció

El nou entorn universitari, que va començar el 1998 amb la Declaració de la Soborna i
va continuar l’any següent amb la Declaració de Bolonya, desencadenarà en poc temps
un canvi en l’ensenyament superior. Alguns dels elements més visibles i essencials que
provocaran aquest canvi són: l’aprenentatge virtual, la nova definició del concepte
d’aprenentatge presencial, el desenvolupament del nou Espai Europeu d’Educació
Superior i l’Espai Europeu d’Investigació, la formació durant totes les etapes de la vida,
la reafirmació de la recerca com a element imprescindible de les universitats, etc.

En aquest nou entorn universitari europeu la biblioteca és concebuda com un
centre de recursos per a l’aprenentatge i la recerca, i és aquest nou contex el que li
ofereix l’oportunitat d’implicar-se i assumir competències tot oferint els millors ser-
veis bibliotecaris per tal de contribuir a la consecució d’aquests nous reptes per a les
universitats.

La biblioteca de la UVic, tenint present aquest nou context i les seves funcions com
a biblioteca universitària, ha desenvolupat el Servei d’Alerta d’Ajuts i Premis a la Re-
cerca amb la finalitat d’oferir una eina de suport i de foment per a la recerca.



El Servei d’Alerta d’Ajuts i Premis a la Recerca

Què és?

El Servei d’Alerta d’Ajuts i Premis a la Recerca és un butlletí electrònic al qual es poden
subscriure els membres de la Universitat de Vic per tal de rebre cada dues setmanes in-
formació actual sobre convocatòries de beques, ajuts, premis i agenda d’actes relacio-
nats amb la recerca.

A qui va adreçat?

És un servei adreçat a tots els membres de la comunitat universitària, sigui quin sigui el
seu perfil, però el fet d’estar enfocat a la recerca fa que el perfil predominant dels usua-
ris sigui el de docents, investigadors i PAS que desenvolupen tasques d’investigació en
els diferents camps de recerca de la institució.

Com s’estructura la informació?

La informació s’estructura a partir de tretze grans àmbits temàtics: Agricultura i Ali-
mentació, Ciència i Tecnologia, Ciències socials, Desenvolupament i Cooperació, Eco-
nomia i Empresa, Educació i Programes d’Educació cooperativa, Esport, Humanitats,
Informació i Documentació, Medi ambient, Medicina i Salut, Periodisme i Publicitat, i
Turisme, a més d’un apartat de beques de pregrau, postgrau i recerca.
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Figura 1. Pàgina d’inici del SAAPR.



Dins de cada un dels àmbits temàtics el recull de convocatòries s’organitzen en
quatre blocs:

1. Novetats de la setmana
2. Convocatòries de la UVic
3. Convocatòries del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya
4. Convocatòries del Plan Nacional de I+D+I

A banda de les convocatòries, la informació que es considera útil o interessant tam-
bé es recull en el butlletí dins l’apartat «Informacions»; per altra banda, també s’inclou
una «Agenda» on es fa difusió d’actes com ara jornades, congressos, conferències, etc.
que són d’interès per als subscriptors.

Aquest servei també serveix com a eina de difusió dels nous recursos de què dis-
posa la biblioteca, com per exemple la contractació d’una nova base de dades, l’accés
obert a les revistes electròniques científiques, etc.

Eines informàtiques

El Servei d’Alerta d’Ajuts i Premis a la Recerca es nodreix d’una base de dades Mysql i
d’un conjunt de pàgines php i html.

A nivell tècnic el personal bibliotecari inserta i actualitza els registres a través d’uns
formularis web. La informació que rep l’usuari final són pàgines híbrides: per una ban-
da el codi php ens permet extreure la informació de la base de dades i eliminar periò-
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Figura 2. Organització dels quatre blocs.



dicament de forma automàtica les convocatòries tancades, i per una altra el codi html
ens permet aplicar el disseny i els estils propis de la web de la Universitat de Vic.

Objectius

Els objectius marcats i que pretenem aconseguir amb aquest servei són:

— Facilitar al personal docent i investigador l’accés i la consulta d’un tipus d’infor-
mació específica i d’interès per al seu àmbit de treball en recerca.

— Recollir i presentar en un únic servei o recurs les convocatòries de beques, ajuts
i premis de suport a la recerca d’àmbit europeu, estatal i autonòmic que convo-
quen diferents institucions i que es publiquen en diverses fonts.

— Donar suport i fomentar la recerca a la Universitat de Vic.
— Ajudar la Universitat de Vic a millorar els resultats en matèria de recerca.

Actuacions per millorar el servei

A curt termini la Biblioteca es proposa portar a terme dues actuacions suggerides a
partir d’una enquesta de satisfacció enviada recenment als subscriptors:

En primer lloc, incloure un mecanisme que permeti als subscriptors col·laborar en
el contingut de la informació. En principi, la idea és dissenyar un formulari accessible
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Figura 3. Formulari web.



des de la pàgina principal del servei que permeti enviar les convocatòries que reben
dels col·legis professionals, les entitats sense afany de lucre, etc. relacionades amb les
diferents àrees de recerca de la universitat, i el personal bibliotecari valoraria si la con-
vocatòria reuneix els requisits necessaris per ser publicada en el butlletí. L’objectiu és,
per una banda, evitar la pèrdua d’aquella informació que per algun motiu no arriba a la
biblioteca i, per l’altra, millorar l’eficiència amb el màxim nombre d’ajuts i de premis
d’interès per als investigadors de la institució.

En segon lloc, crear una secció que reculli les convocatòries pendents d’obrir i que
es convoquen regularment i de forma sistemàtica, com són les del Pla de Recerca i In-
novació de Catalunya i les del Plan Nacional de I+D+I. L’objectiu d’aquesta secció seria
donar a conèixer aquesta informació per tal que els subscriptors puguin preveure i pre-
parar amb antelació la documentació necessària per quan es publiqui la convocatòria.

Conclusions

Un dels elements que dóna prestigi a les universitats és la investigació que s’hi duu a
terme; així doncs, des de la biblioteca de la UVic s’ha creat el Servei d’Alerta d’Ajuts i
Premis a la Recerca amb la finalitat que sigui un instrument de suport per incentivar i fo-
mentar la investigació i la recerca. Aquest servei ha estat dissenyat a mida per als grups
de recerca i seguint les estratègies marcades per la Universitat de Vic.

La dificultat dels usuaris a l’hora de consultar, seleccionar, assimilar, etc. el gran vo-
lum d’informació que hi ha crea la necessitat d’elaborar recursos i serveis especialitzats
que simplifiquin aquestes tasques amb l’objectiu d’estalviar temps i oferir d’una mane-
ra selectiva i immediata el tipus d’informació requerida.

L’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i l’Espai Europeu d’Investigació (EEI)
són una bona oportunitat per redissenyar, millorar i crear nous serveis bibliotecaris, per
la qual cosa la biblioteca ha d’intervenir directament i activament en la globalitat dels
canvis que es produeixin.

Segurament en un futur les col·laboracions amb els investigadors i amb els diferents
serveis i unitats de la universitat que donen suport a la recerca permetran dissenyar
nous serveis.
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