Mapa d’aliances del CRAI
ALIANCES/COL.LABORACIONS
OBJECTIUS GENERALS

OBJECTIUS / VALOR AFEGIT

Establir l'estratègia del conjunt de biblioteques universitàries
d'Espanya
Millorar l'aprofitament dels recursos econòmics, donar accessibilitat
als recursos compartits i facilitar l'ús compartit de les tecnologies de la
informació i les comunicacions
Contribuir amb la catalogació de registres de la UB al CCUC (Catàleg
CSUC
Col·lectiu de les Universitats Catalanes)
Difusió de les col·leccions del repositori institucional de la UB als
diferents recol·lectors cooperatius (TDX, MDX, Recercat, MDC, RACO)
Actuar com fòrum d'influència davant l'empresa Innovative Interfaces
GEUIN
Inc. (III) per a la millora i desenvolupament del sistema Millennium
(IM) en benefici dels membres de GEUIN
Biblioteca de Catalunya, Contribuir amb registres d'autoritat de la UB en el CANTIC (Catàleg
CANTIC
d'autoritats de noms i títols de Catalunya)
Contribuir amb els registres de la nostre catàleg a WorldCat d' OCLC.
OCLC
Integrar-nos a la xarxa de Préstec interbibliotecari d' OCLC
REBIUN

Xarxes i consorcis
DIALNET

Contribuir al buidatge de publicacions editades per la Universitat de
Barcelona o publicacions que al menys un investigador de la
Universitat hagi col·laborat

LERU

Establir l'estratègia de les Universitats europees de la Lliga i marcar
polítiques respecte la recerca bàsica a la UE

COAR (Confederation of
Impulsar, promoure i donar visibilitat als repositoris institucionals
Open Access
internacionals
Repositories)
LIBER (Ligue des
Bibliothèques
Européennes de
Establir l'estratègia del conjunt de biblioteques europees de recerca
Recherche – Association
of European Research
Libraries)
Impulsar, promoure i donar visibilitat als repositoris institucionals
RECOLECTA
espanyols
FECYT
Llicència nacional de WOS i Scopus

Generalitat de
Catalunya

Departament
d'Universitats

Subvenció per a l'adquisició de recursos d'informació bàsica per a la
Recerca a Catalunya

Departament
d'Universitats

Contribuir amb registres de publicacions científiques dels
investigadors de la UB al Portal de la Recerca extrets del GREC

Departament de Justícia

Oferir els CRAI Biblioteques com a centres per a realitzar Treballs en
benefici a la comunitat

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Difondre el patrimoni bibliogràfic de la Universitat a nivell espanyol i
iberoamericà

Hispana/Europeana

Difondre les col·leccions digitals de la Universitat de Barcelona a
Hispana i Europeana com a agregadors de col·leccions patrimonials a
nivell espanyol i europeu

Declaració de Berlín
Patrocinadors

EBSCO
Elsevier
Wolters Kluwer
Apadrina un document

Adhesió al moviment d'accés obert
Activitats de difusió i màrqueting del CRAI
Activitats de difusió i màrqueting del CRAI
Activitats de difusió i màrqueting del CRAI
Activitats de restauració i digitalització dels fons patrimonials del CRAI

ALIANCES/COL.LABORACIONS
OBJECTIUS GENERALS
Institucions caràcter Fundació AURA
social per
sensibilitzar als
ONG's i institucions de
nostres usuaris en
caràcter social
projectes solidaris
Arxiu de la UB
Vicerectorat de recerca
Vicerectorat de
Publicacions
Administradors de
centre

Universitat de
Barcelona

OBJECTIUS / VALOR AFEGIT
Integració de personal amb disminució
Col·laborar en l'obtenció de recursos per a aquestes institucions
Col·laborar per la descripció de les col·leccions patrimonials
Obtenció d'ajuts perquè els investigadors de la UB puguin publicar en
revistes d'accés obert
Setmana de l'accés obert
Ajuts anuals per a l'edició de revistes científiques UB
Manteniment i petites instal·lacions als edificis de les biblioteques

Convenis per usar l'eina de sistema integrat de biblioteques i creació
Convenis UB amb altres
de catàleg per alguns centres adscrits. Convenis firmats per la UB que
institucions
inclouen clàusula d'ús de la biblioteca
OSSMA (Oficina de
Polítiques i actuacions per a la millora medi ambient: recollida
Seguridad, Salut i medi
selectiva amb l'Ajuntament, disminució energia elèctrica
ambient)
Màrqueting UB
Venda i Difusió de productes del CRAI a la BotigaUB
Visites guiades al CRAI
Biblioteca de Reserva i a
l'Edifici del Pavelló de la
Acord amb Protocol i institucions públiques i privades
República guiades per
estudiants de
Batxillerat
Acord amb el vicerectorat d'internacionalització perquè els
Staff Training Week
bibliotecaris de la UB puguin demanar aquestes estàncies de
professionals europeus al CRAI de la UB
OPIR
Unitat de Projectes Internacionals de Recerca

