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QUEN SOMOS

O Consorcio de Bibliotecas 

Universitarias de Galicia 

(Bugalicia) é un organismo 

público con entidade xurídica 

propia e sen ánimo de lucro, 

creado pola vontade da Xunta 

de Galicia máis o Sistema 

Universitario de Galicia (SUG), 

e do que tamén forma parte o 

Centro de Supercomputación 

de Galicia (CESGA). 



ESTAMOS

CONECTADOS

QUEN SOMOS

 Bugalicia é un servizo de xestión integrada da 

información científica que opera nos seguintes ámbitos:

Como centro de recursos electrónicos de información 

científica para a investigación universitaria galega.  

Bugalicia pon a disposición de grupos de investigación, 

persoal docente e estudantes de terceiro ciclo, 

fundamentalmente, un amplo abano de recursos de 

información científica en liña, entre os que se inclúen bases 

de datos, revistas electrónicas, artigos, e-books, xestores 

bibliográficos, entre outros, que resultan básicos no 

desenvolvemento dos seus traballos científicos. 

Como centro de cooperación bibliotecaria. Grazas á 

colaboración das tres bibliotecas universitarias de Galicia, 

os seus usuarios teñen acceso a maior volume de recursos 

e servizos de xeito máis racional porque Bugalicia realiza 

as negociacións de xeito conxunto, de por si complicadas 

técnica e financeiramente, para adquirir paquetes de 

revistas, bases de datos referenciais e outros recursos, 

coas grandes editoriais como único interlocutor para as tres 

universidades, minimizando a burocracia e obtendo prezos 

e servizos máis competitivos. 
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Como centro referente no apoio á introdución das novas 

tecnoloxías nos servizos bibliotecarios universitarios. 

Bugalicia aporta solucións comúns no ámbito das 

aplicacións de xestión das bibliotecas universitarias, 

aposta pola tecnoloxía no eido da administración, acceso e 

intercambio de recursos de información científica e avalía 

solucións integradas que permitan avanzar na innovación 

das bibliotecas universitarias.

Como centro que favorece a produción científica, 

tecnolóxica e innovadora das tres universidades 

galegas: co fin de adecuar os recursos de información 

científica ás liñas de investigación das tres universidades 

galegas, Bugalicia leva a cabo un labor de análise 

da produción científica de Galicia a través do estudo 

de indicadores científicos. Estes permiten coñecer a 

visibilidade ,impacto, alcance e influencia do sistema de 

I+D+i galego, mediante a bibliometría, unha disciplina que 

cuantifica e analiza os documentos publicados en revistas 

científicas a nivel mundial, e que permite determinar o 

estado da produción científica galega, proporcionando 

incluso, aos xestores da I+D+i galega, pistas axeitadas para 

a orientación das políticas científicas da Administración. 



QUEN SOMOS

MISIÓN

A misión de Bugalicia é apoiar ás bibliotecas 

universitarias e favorecer a produción científica, 

tecnolóxica e innovadora do Sistema Universitario de 

Galicia (SUG) da Comunidade Autónoma de Galicia, 

poñendo en valor a cooperación e a colaboración entre 

as universidades galegas e a Xunta de Galicia.



QUEN SOMOS

OBXECTIVOS

Facilitar a innovación tecnolóxica en todos os procesos

de xestión bibliotecaria e promover a mellor infraestrutura 

da información, mellorando os sistema de acceso

e intercambio.

Dotar ás institucións de educación superior de Galicia de 

maiores e mellores recursos electrónicos de información 

científica e consulta.

Exercer un catálogo de boas prácticas para a selección 

e adquisición de información científica on line que 

se aproxime  o mellor posible ás liñas principais de 

investigación galega.

Ser unha ferramenta fiable de análise do sistema 

de produción científica mediante o desenvolvemento 

de indicadores bibliométricos da actividade investigadora 

que axuden a comprender a súa dinámica, 

evolución e visibilidade para situala no contexto 

nacional e internacional.
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HISTORIA

A xestación e impulso necesario para o nacemento 

de Bugalicia procedeu do Goberno autonómico 

galego a finais da década dos 90. 

O primeiro antecedente da xénese do Consorcio 

de Bibliotecas Universitarias de Galicia remóntase 

ao ano 1997, ligado a un fito tecnolóxico na 

Comunidade Autónoma: a inauguración da 

Autopista da Información Galega (AGI), unha rede 

de conmutada de banda ancha capaz de transmitir 

datos, textos imaxe, voz e vídeo de alta calidade. 

O nacemento desta infraestrutura marcou o 

momento de poñer en marcha proxectos de grande 

atractivo político e social, polo que se desenvolveron 

tres iniciativas para levar a cabo servizos apoiados 

nesa superautopista e que foron: a teleensinanza, a 

telemediciña e o acceso a bibliotecas.



2001
2004
2005
2008

HISTORIA

FITOS

1999. O comezo da cooperación interbibliotecaria galega na rede

Como consecuencia lóxica da aparición da Autopista Galega da 

Información, enseguida se entendeu que unha das aplicacións 

no ámbito bibliotecario vía internet sería a colaboración entre as 

bibliotecas do sistema universitario para a prestación de servizos 

comúns sobre a base dun único sistema de xestión que garanta o 

acceso on-line aos catálogos das tres bibliotecas universitaria, así 

como a servizos de información avanzados

No 2000, e á espera da constitución oficial de Bugalicia, o 

Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) contratou 

bases de datos de acceso electrónico e de interese común ás 

tres bibliotecas universitarias, que permitisen unha busca na 

rede máis áxil e eficaz  das referencias  dos artigos contidos nas 

revistas de prestixio internacional e nacional

2001. Foi o ano de constitución do Consorcio de Bibliotecas 

Universitarias de Galicia, cando se concretou unha aposta 

unívoca pola novas tecnoloxías da información e comunicación 

no ámbito das bibliotecas e a súa repercusión no sistema 

investigador e tecnolóxico das universidades,

realizada en conxunto polo Sistema Universitario de Galicia e a 

Xunta de Galicia. 
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2002. Bugalicia consolida a xestión e administración dos recursos 

electrónicos sen a mediación de intermediarios, así como a unificación 

dos sistemas de xestión bibliotecaria das tres universidades galegas, 

optimizando recursos humanos e económicos 

2004. Do papel ao “on line”. Constituíu un punto de inflexión ante as 

novas necesidades dos investigadores das universidades galegas de 

acceder a través da rede ao texto completo dos artigos de información 

científica. A migración do papel de milleiros de revistas científicas á 

rede tamén se produciu de xeito progresivo.

Cumpría transformar montañas de papel en recursos de acceso 

inmediato na rede.

2005. Presentación dos Indicadores científicos de Galicia. 

Wos 1990-2003. Por primeira vez a nivel autonómico, estúdase a 

produción científica de Galicia publicada nas revistas máis relevantes 

no eido internacional.

2008. ponse en marcha o desenvolvemento dun novo servizo de busca 

simultánea e recuperación de información a través dunha plataforma 

denominada Pórtico, un metabuscador que lanza consultas sobre os 

recursos electrónicos de información de Bugalicia ao mesmo tempo 

que nos propios dispoñibles de cada unha das universidades. Entre 

eles atópanse revistas, libros, bases de datos, catálogos bibliográficos, 

teses, patentes, normas, enciclopedias e dicionarios electrónicos, 

así como outros moitos en Internet, entre eles prensa electrónica ou 

boletíns oficiais. 

Pórtico proporciona servizos adicionais como o xestor de enlaces 

SFX, unha aplicación que integra compoñentes da biblioteca dixital 

mediante unha xeración dinámica de enlaces. 

Esta ferramenta permite, logo da busca, obter o texto completo sempre 

que estea dispoñible e comprobar se a biblioteca dispón dunha versión 

impresa. Se así fose fai posible a súa solicitude a través do servizo de 

préstamo interbibliotecario. 

2009. Presentación do sistema de análise da produción científica 

do SUG, 2000-2006. Por primeira vez faise  un estudio global dos 

resultados da investigación das universidades galegas, aglutinando 

todos os estudos científicos, independentemente do seu formato, da 

súa  relevancia nacional e internacional e do ámbito de coñecemento 

ao que pertence.
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20.673
4.359

46
10.517
9.320

6.441

actas de congresos

contas abertas

investigadores adscritos

bases de datos referenciais

libros biblioteca on line

revistas electrónicas
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COLECCION BUGALICIA 2009:

4,9 MILLÓNS DE EUROS EN INFORMACIÓN 

CIENTÍFICA ELECTRÓNICA

 Bugalicia recibe no 2009 unha achega de 4,9 millóns de euros 

da Xunta de Galicia e das tres universidades galegas destinadas 

á contratación de recursos electrónicos de información científica 

dirixidos á comunidade universitaria.

O esforzo conxunto desta cooperación interinstitucional, a través 

do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia, tradúcese 

nun investimento de 765 euros/investigador durante o ano 

2009, considerando que neste ano están adscritos ao Sistema 

Universitario de Galicia, 6.441 investigadores.

Hoxe en día a comunidade científica universitaria galega ten acceso 

a múltiples recursos, que manteñen cubertos todos os ámbitos de 

coñecemento. O volume de revistas electrónicas accesibles ascende 

a 20.673 títulos a texto completo, que se suman aos 4.359 libros 

da biblioteca on line e a preto de medio cento de bases de datos 

referenciais, 46 en total. Así mesmo, tamén se proporciona outro tipo 

de material a través da rede, como 10.517 actas de congresos e os 

denominados estándares, elementos de consulta indispensable no 

eido das enxeñerías.

Bugalicia tamén proporciona e mantén ferramentas de xestión 

bibliográfica dixital como Refworks, que permite a toda a 

comunidade universitaria (actualmente xa hai 9.320 contas 

abertas), almacenar unha base de datos persoal de investigación, 

intercambiar investigacións con colegas e descargar bibliografías 

en diferentes formatos da cordo ás esixencias das diferentes 

publicacións. Ademais de proporcionar mecanismos de 

investigación, ao profesorado tamén lles permite dotar de acceso de 

só lectura ás bibliografías relacionadas cun curso.

Finalmente, entre os recursos proporcionados polo Consorcio de 

Bibliotecas Universitarias de Galicia tamén se inclúen ferramentas 

para favorecer a publicación en acceso aberto dos artigos dos 

investigadores das tres universidades galegas.



COLECCION BUGALICIA

USO DA COLECCIÓN DE BUGALICIA

O estudo do uso da colección de Bugalicia realízase 

mediante estatísticas, tomadas proporcionalmente ao 

número de investigadores de cada área. Estes datos son un 

importante indicador para sucesivas contratacións de bases 

de datos e revistas electrónicas, así como moi útiles para 

orientar a xestión eficiente dos recursos postos a disposición 

da comunidade investigadora das nosas universidades.

Os últimos datos estatísticos, relativos a 2008, indican 

que os usuarios dos recursos realizaron máis de medio 

millón de consultas sobre as bases de datos contratadas 

polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia. Da 

Universidade de Santiago de Compostela proceden máis da 

metade das consultas, mentres que de Vigo chega o 32% e 

da Coruña o 13,90%.



Polo que respecta á consulta de revistas electrónicas, ao 

longo de 2008, producíronse máis de 700.000 descargas 

de artigos a texto completo. A universidade compostelá 

acumula o 55% das consultas, seguida de Vigo co 28% 

e da Coruña co 16%.

En relación ás descargas a texto completo de libros 

foron case 2000. Polo que respecta ás consultas de 

estándares ou actas de congresos de enxeñería, 

acumuláronse 21.482. Vigo realizou o 57% das 

consultas, a Universidade da Coruña o 18% e, 

finalmente, Santiago o 15%.



BIBLIOMETRIA, A CIENCIA

PARA MEDIR A CIENCIA
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BIBLIOMETRIA, A CIENCIA

PARA MEDIR A CIENCIA

Unha parte fundamental do labor do Consorcio é a 

racionalización de todos os recursos que proporciona, 

adecuándoos ás liñas de investigación do Sistema 

Universitario de Galicia a través do estudo pormenorizado e 

continuado da produción científica dos seus investigadores.

Esta análise faise tendo en conta a extracción de 

indicadores bibliométricos que permiten coñecer, a través 

da literatura científica publicada, a visibilidade, o impacto, a 

relevancia e influencia da produción científica galega. 

Estes indicadores amosan, por exemplo, cantos artigos 

publicou un investigador ou investigadora relevante da nosa 

Comunidade Autónoma, se saíron en revistas científicas 

prestixiosas ou  se o investigador goza de boa traxectoria e 

reputación dentro da comunidade científica da súa área ou 

se existe un alto grao de colaboración con outros países e 

en que áreas...

Así podemos comparar a posición absoluta e relativa da 

produción científica da nosa comunidade no ámbito español, 

europeo ou mundial. En resume, podemos saber quen é 

quen e a súa posición no mapa da ciencia internacional, 

europea e rexional.



BIBLIOMETRIA, A CIENCIA

PARA MEDIR A CIENCIA

INDICADORES CIENTÍFICOS DE GALICIA

O Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia

ten realizado diversos estudos e informes

sobre a produción científica do Sistema Universitario Galego

e doutras institucións. 

O punto de partida foi o desenvolvemento da publicación 

Indicadores Científicos de Galicia- ISI, Web of Science 1990-

2003, a través dos principais indicadores biblométricos coa 

finalidade de coñecer a situación actual e a súa evolución dende 

o ano 1990, e que se actualiza todos os anos. 

Esta iniciativa naceu do interese por promover unha análise do 

estado da investigación en Galicia útil para que o deseño do 

sistema científico galego se apoiara en datos obxectivos e reais 

que describisen a nosa produción e posición no mundo.

A fonte orixinal para elaborar os indicadores bibliométricos da 

nosa comunidade foi a Web os Science,

un producto do Institute for Scientific Information, 

onde están disponibles as bases de datos que recollen as 

revistas máis prestixiosas do mundo a nivel científico. 

No 2008 incorporouse a base de datos Scopus, 

outro dos referentes nos estudos bibliométricos.

Destacamos, entre otros, os seguintes estudos bibliométricos 

realizados no 2008

Produción Científica do SUG nas bases de datos de ISI:

WOS 2002-2006

Indicadores bibliométricos das universidades galegas. 

THOMSON-ISI-Web of Science (1990-2005)

Estudo da produción científica dos usuarios do CESGA

(2002-2007)

A Produción Matemática en Galicia

(Thomson-ISI: 1990-2005)

Informe da produción científica da rede sanitaria pública galega.

Thomson-ISI -WOS (2002-2006)



INDICADORES
CIENTIFICOS
DE GALICIA
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1. La Voz de Galicia, 24/06/09:

“Las universidades invierten al año cinco millones 

en fondos digitales”.

2. La Voz de Galicia, 24/06/09:

“Los miembros de la USC realizaron el 55% de las consultas 

totales en revistas electrónicas”.

3. Galicia INnova, La Voz de Galicia, 3/5/09:

“Os recursos científicos en liña pisan os talóns aos de papel”. 

4. Diario de Pontevedra (páxinas de Eureka) 22/04/09:

“Pórtico, a biblioteca dixital galega”. 

5. Xornal de Galicia (sección Cultura) 23/04/09:

“O dixital, futuro sen data”.

“As bibliotecas dixitais melloran os seus servizos”.

6. Código Cero 26/01/09:

“Bugalica recibe fondos para sustentar a contratación

de recursos electrónicos”. 

7. Vieiros 27/01/09:

“Bugalicia ampliará a dispoñibilidade do coñecemento en liña”. 

BUGALICIA NOS MEDIOS



8. El País 28/10/08:

“Galicia aporta el 6,7% do avance científico de España”. 

9. Galicia Hoxe 28/10/08:

“A locomotora SUG”. 

10. El Correo Gallego 27/05/08:

“La USC, en los primeros puestos 

en producción matemática estatal”.
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