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RESUM  
 
Les biblioteques universitàries, i els bibliotecaris que hi treballen, estan immersos 
en un procés de transformació important des dels anys vuitanta. El nou context 
educatiu, econòmic i tecnològic ha fet que les biblioteques es replantegin el 
model tradicional (límits entre serveis tècnics i serveis públics, repartiment de 
tasques i recursos, etc. ) a la vegada que intenten dissenyar nous serveis adients 
a les canviants necessitats formatives i informatives dels seus usuaris. Per a dur 
a terme el canvi, cal gestionar el període de transició des de diversos 
enfocaments: personal (involucrant els bibliotecaris en l’estratègia de canvi), 
organitzatiu (reassignant responsabilitats i recursos dins la biblioteca) i 
institucional (creant enllaços amb altres unitats i serveis de la universitat). 

 
 



Traduccions del CBUC; 1 (Abril 2001) 

Canvi i transició en els serveis públics / David W. Lewis 2 

 
Les biblioteques universitàries i, sobretot, les d’educació superior han experimentat una 

transformació fonamental durant la passada dècada. Els canvis en la tecnologia de la 
informació, els requeriments creixents per part dels grups finançadors per retre comptes, i les 
pressions per a realitzar més tasques amb menys recursos s’han combinat per a produir un 
periode de reestructuracions organitzatives que requeriran que els bibliotecaris reformin les 
seves identitats i rols1. 
 Aquesta combinació de ràpids avenços tecnològics, creixent demanda de serveis 
perfeccionats, i restriccions econòmiques de llarga durada pot tenir efectes profunds en el 
paper social de la universitat: 
 

En lloc de prosperar amb les noves eines, moltes de les funcions tradicionals de les 
universitats seran suplantades, la seva base financera erosionada, la seva tecnologia 
substituïda, i el seu paper en la investigació intel·lectual serà reduït... Dur a terme 
cadascuna d’aquestes funcions depèn de la tecnologia i l’economia. Junt amb la 
història i la política, donen lloc a un conjunt d’institucions. Si canvien la tecnologia i 
l’economia, les institucions hauran de canviar, finalment.2 

 
 Eli M. Noam, autor d’un estudi sobre el desenvolupament de les organitzacions com 
una funció del canvi tecnològic i econòmic, manté que ha tingut lloc un canvi de rumb històric 
en el flux de la informació. En el passat, la gent assolia la informació assistint a les universitats i 
visitant les biblioteques. Ara i encara més en el futur, la informació arriba a la gent mitjançant 
xarxes d’ordinadors. En l’emergent entorn de les comunicacions digitals, altres organitzacions 
que les d’educació superior poden estar millor situades que les universitats pel que fa a 
subministrar serveis d’informació a la societat, a la llarga.  
 La causa fonamental de la reestructuració de les bases organitzatives i tecnològiques 
de la informació és el creixement accelerat del World Wide Web, la qual permet el flux 
d’informació multimèdia i hipertextual sense intermediaris a individus que, mitjançant 
l’experiència de proves i errors, poden trobar una abundància de recursos que no eren 
fàcilment disponibles fa només uns quants anys. Ningú que disposi d’un accés en línia ha de 
visitar una biblioteca, o estar associat a una institució d’ensenyament superior, per explorar el 
sistema de comunicació erudita electrònica en xarxa. Malgrat que Internet i el seu web estan 
encara “en construcció”, amb una gran quantitat de problemes tècnics, informatius i econòmics 
per resoldre, el canvi de rumb del flux d’informació constatat per Noam ja ha començat. 
 Els bibliotecaris universitaris reconeixen en general que la seva professió està patint un 
canvi fonamental. Tot i així, hi ha poc acord sobre quines seran les direccions futures 
concretes. Michael Buckland aporta importants idees per a arribar al consens a Redesigning 
Library Service: A Manifesto, on estableix tres etapes històriques del desenvolupament 
bibliotecari: la biblioteca “de paper” de sempre; després, la biblioteca automatitzada, on l’accés 
bibliogràfic va esdevenir electrònic però on els recursos primaris eren bàsicament en format 
paper; i ara, la biblioteca electrònica, on tant les estructures bibliogràfiques com els recursos 
primaris són digitals.3 Aquesta és una taxonomia útil perquè distingeix entre les maneres de 
donar accés als serveis bibliotecaris i els diferents grups de tecnologies. Mirant les diferents 
etapes de desenvolupament, podem anar més enllà de la usual valoració incrementalista del 
futur i considerar la possibilitat de que el canvi continu es pot acumular i, després d’alguns 
anys, provocar una transformació fonamental en l’esperit de la biblioteca universitària.4 
 En l’estudi de la etapa electrònica del desenvolupament, necessitem reconsiderar les 
identitats i tasques del professional de la biblioteca universitària. Tal reconsideració no és nova 
per als bibliotecaris referencistes. Per exemple, en un article publicat fa gairebé vint anys, Brian 
Nielsen va causar una commoció amb la seva idea de que la cerca en línia aviat seria duta a 
terme per tots els usuaris de la biblioteca, causant per tant una “desprofessionalització de la 
biblioteconomia.”5 Encara que costa d’imaginar ara, això va ser considerat una possibilitat 
alarmant; la cerca en línia havia donat als bibliotecaris referencistes el paper poderós de 
guardià del món de la informació electrònica, per tant la idea de perdre aquest poder no va ser 
benvingut en general. Més enllà d’això, Nielsen va assenyalar alguns temes que fan referència 
a la situació contemporània: 

• Els bibliotecaris referencistes tenen una certa ambivalència sobre la tecnologia: 
encara que els dóna un estatus professional superior, també fa perillar el seu rol 
tradicional. 
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• Existeix una important diferència entre l’entusiasme dels bibliotecaris vers la nova 
tecnologia i el seu entusiasme vers els nous rols que se’ls imposa. 

• Mentre la tecnologia “sense intermediaris” es desenvolupa, és probable que els 
bibliotecaris siguin ambivalents fins al punt de que els serveis “sense intermediaris” 
envelleixin i les noves càrregues de treball, identitats i estatus evolucionin de 
manera que poden ser un desavantatge per als bibliotecaris. 

Estem al bell mig de la transició des de la biblioteca automatitzada a la biblioteca 
electrònica. La transició anterior de la biblioteca “de paper” a la biblioteca automatitzada no va 
ser realment difícil perquè no va desafiar seriosament el paper del bibliotecari o de la biblioteca. 
Fins i tot amb la incorporació de les bases de dades en línia a la meitat de la dècada dels anys 
vuitanta (i la conseqüent alarma sobre la “desprofessionalització de la biblioteconomia”), les 
coses van restar fonamentalment invariables. Els ordinadors havien arribat abans als serveis 
tècnics, però els edificis tenien l’aspecte i funcionaven pràcticament igual a com ho havien fet 
en la dècada dels setanta. Els terminals i després els ordinadors van substituir les taules 
d’índexs i els catàlegs de fitxes, però el paper bàsic de la biblioteca i del bibliotecari –el que 
fèiem i com ho fèiem- eren molt semblants a com havien estat durant les dècades anteriors. No 
ens hauríem, però, de consolar amb el fet que hem superat la primera transició. La transició a 
la qual ara ens enfrontem –vers la biblioteca electrònica- no serà tan simple ni tan fàcil. És més 
problemàtica, donat que en aquesta situació la tecnologia permet que el flux d’informació iniciï 
el seu rumb invers: ésser a qualsevol lloc on la gent estigui connectada a una xarxa.  
 És difícil dir amb alguna seguretat com seran els serveis públics de les biblioteques 
universitàries d’aquí deu anys –però els serveis i les nostres identitats professionals seran 
diferents, sense cap dubte. El canvi fonamental marcarà totes les parts de la biblioteca, alterant 
o esborrant els límits tradicionals entre els serveis públics i els serveis tècnics. Malgrat que 
aquest capítol pren la perspectiva dels serveis públics, un dels resultats més probables de la 
transició que s’apropa serà la desaparició d’aquest límit que durant tant de temps ha definit la 
manera com s’han vist les organitzacions i les funcions bibliotecàries. 
 
 
CANVIS FONAMENTALS 
 
Encara que hi ha moltes maneres de formular previsions per al futur, tres escenaris semblen 
expressar les tendències predominants. Els dos primers tenen a veure amb els canvis en les 
capacitats tecnològiques, i el tercer és el resultat de l’adaptació organitzativa al canvi 
tecnològic. La combinació de tots tres ben segur que tindran efectes profunds en les 
biblioteques universitàries i el seu personal.  
 En el primer escenari, els recursos d’informació han estat, durant la major part de la 
història registrada, delimitats per l’espai, principalment en edificis de biblioteques. Ara, en canvi, 
els recursos d’informació poden ser no només electrònics sinó també estar en xarxa, i per tant 
alliberats de les seves limitacions espacials tradicionals. La biblioteca com a espai dins el 
campus romandrà, però ja no com l’únic lloc on aconseguir informació. Com Noam suggereix, 
la informació circularà, i serà disponible, arreu on sigui necessària. Igualment important, els 
recursos d’informació s’estan combinant amb eines productives –processadors de textos, fulls 
de càlcul, i paquets d’animació i edició de vídeo- que cada vegada són més demanats pels 
estudiants i esperats pel professorat. 
 En el segon escenari, la natura i els mètodes d’ensenyament en l’educació superior 
seran transformats per les noves tecnologies de la informació. La classe d’una hora impartida 
per un sol professor usant una pissarra com a eina principal està tan condemnada com el 
catàleg de fitxes en paper. Els bibliotecaris haurien de tenir un paper important en la integració 
de recursos d’informació a l’entorn educatiu en xarxa, però aquest paper no està assegurat 
perquè els aspectes polítics que envolten tota l’àrea educativa poden ser difícils de resoldre. 6 
 En el tercer escenari, aquests avenços tecnològics requereixen una reestructuració de 
models organitzatius. Les biblioteques han de ser hàbils en la superació dels límits. Les 
organitzacions bibliotecàries tradicionals generalment manquen de la flexibilitat i adaptabilitat 
necessàries per a respondre al ràpid canvi ambiental, especialment quan els “jugadors” de fora 
de les biblioteques esdevenen crucials per al que fem.  Es requeriran estructures basades en 
els equips de treball, caldrà mantenir col·laboracions efectives amb els serveis informàtics i 
altres unitats del campus. I en el treball amb el professorat, els bibliotecaris han de crear una 
nova tasca professional en el desenvolupament i lliurament de recursos curriculars en xarxa. 
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 Tots tres tipus de canvis són radicals, i la seva combinació transformarà les 
biblioteques universitàries i la biblioteconomia en algunes maneres que són predictibles i en 
d’altres que encara són desconegudes. Cadascun dels tres canvis –en recursos d’informació, 
en enfocaments educatius, i en estructures organitzatives- s’examina a continuació.  
 
 
RECURSOS D’INFORMACIÓ 
 
Els recursos i els serveis d’informació en xarxa han sigut peces dominants en la biblioteca 
universitària dels anys recents. Els OPACs i CD-ROMs en xarxa van dominar l’escena fa una 
dècada, però aquestes són bàsicament eines bibliogràfiques més representatives de la 
biblioteca automatitzada que no pas de l’emergent biblioteca electrònica. Lexis/Nexis va 
presentar el primer gran paquet de recursos per a biblioteques universitàries a principis dels 
anys noranta. Altres paquets de revistes generals i d’economia a text complet  van estar 
disponibles, primer en CD-ROM  i més tard mitjançant Internet; però l’explosió real ha sigut el 
World Wide Web, que en el seu primer any (1993) es va estendre amb un creixement anual 
espectacular del 341.634% (basat en el trànsit).7 
 Encara que les biblioteques generalment donen accés al web, en molts casos (a causa 
de les limitacions de programari o de les consideracions filosòfiques sobre la conveniència de 
navegar per la xarxa des de les biblioteques) aquesta informació és més fàcilment disponible 
des de les aules d’ordinadors, les residències d’estudiants, els despatxos i les llars. Tot i que 
molta de la informació disponible mitjançant el web ha estat degudament ignorada per les 
biblioteques universitàries, hi ha molts llocs web erudits que ofereixen materials més actuals i 
amplis que els que es troben normalment a les col·leccions locals. Un altre desenvolupament 
important és l’ús per part dels llocs web comercials, com Britannica Online, MUSE, Engineering 
Village, i MathSciNet, del control d’accés per adreces IP (Internet Protocol). Això permet l’accés 
des de tot el campus a un recurs donat sense haver de mantenir un maquinari o programari 
complexos, gestionar contrasenyes, o estar limitats per les restriccions que suposa l’ús 
simultani.  
 A curt termini, podem suposar que haurem d’afrontar diversos canvis en els models de 
servei. Malgrat que aquests canvis poden ser evolutius per a les biblioteques que els afrontin 
obertament, l’aclaparadora necessitat de reestructurar les organitzacions podria fer entrar en 
crisi les biblioteques que no acceptin el canvi fàcilment, alimentant la possibilitat d’una 
decadència organitzativa.  
 Crisi 1: Redissenyar els serveis per a un entorn informàtic distribuït i integrat. La 
incorporació de terminals, i més tard d’estacions de treball, que van acompanyar el 
desplegament dels OPACs i les xarxes de CD-ROMs durant els anys vuitanta, van requerir que 
les biblioteques universitàries desenvolupessin equips de suport locals per a la gestió del 
maquinari. Quan la informació en xarxa esdevé més important durant la segona meitat dels 
anys noranta, i les biblioteques responen instal·lant grans quantitats d’estacions de treball, el 
suport a l’usuari esdevé un tema sobre el qual creix la demanda. Les biblioteques que ofereixen 
processadors de textos i altres programaris productius necessiten donar el mateix tipus 
d’assistència que es troba a les aules d’ordinadors. Al mateix temps, com els recursos 
bibliogràfics estan en xarxa a tot el campus, cal l’assistència d’un bibliotecari expert per a 
respondre les preguntes sobre ells (per exemple, quin és el seu contingut, font, prestigi, 
idoneïtat). La col·laboració amb els serveis informàtics és la única solució raonable en ambdós 
casos. Donat que no és possible disseminar bibliotecaris per tots els punts de servei potencials, 
sorgiran qüestions sobre on i com s’hauria d’ubicar el personal bibliotecari referencista, i sobre 
si personal d’altres nivells podrien substituir-los adequadament. Aquesta reconceptualització 
del treball de referència com una tasca distribuïda en l’espai i que implica una col·laboració 
amb altres serveis tecnològics ens pot portar a la conclusió de que les suposicions actuals 
sobre la combinació d’habilitats requerides per a oferir un servei complet no són realistes, i que 
les estratègies alternatives usant personal menys qualificat  sense destresa tècnica ni, 
simplement, l’habilitat de respondre preguntes seran més efectives i menys costoses.8 En 
resum, potser els bibliotecaris referencistes no seran capaços, per manca de temps, de 
gestionar els canvis tècnics constants que tenen lloc en l’entorn de la xarxa ni de donar 
resposta a les noves preguntes. 
 Crisi 2: Integració dels serveis informàtics. Mentre els recursos d’informació es 
disseminin per les xarxes de les universitats i els usuaris remots requereixin tant assistència 
tecnològica com bibliogràfica, hi haurà una inevitable mescla dels taulells de referència i 
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d’ajuda informàtica. Els serveis actuals, basats en l’assistència personalitzada presencial, 
donaran pas a estratègies que prestin suport als usuaris remots allà on siguin. A llarg termini 
les estratègies més efectives seran aquelles estratègies flexibles que siguin capaces de donar 
respostes immediates però també d’ensenyar tècniques de recerca, assistir les consultes de 
grans projectes o bé resoldre preguntes complexes. Al mateix temps, donat que la informació 
en xarxa arriba als usuaris mitjançant les estacions de treball personals, els usuaris hauran 
d’assumir la responsabilitat de dominar fonts d’informació importants, tal i com ja ho fan ara 
amb els llibres de les seves col·leccions personals. Donades aquestes iniciatives personals, hi 
hauria d’haver una “llum al final del túnel” en el sentit d’una reducció gradual de les incessants 
preguntes tècniques i/o de referència que es dirigeixen a les biblioteques/serveis informàtics. 
Tot i això, hi ha importants problemes a curt termini: caldrà redistribuir els recursos i alguns 
usuaris no seran ben atesos fins que els serveis de suport siguin reestructurats. 
 Crisi 3: Reconceptualització dels serveis de referència per a aplicar localment les 
habilitats universals. Una altra manera de veure el tema del suport remot als usuaris ens porta 
a un pronòstic reorganitzatiu més desafiant. El servei de referència tradicional ha estat basat en 
maximitzar l’ús efectiu de les col·leccions locals mitjançant el desenvolupament d’habilitats 
locals. En un entorn en xarxa, aquesta manera de fer deixarà pas a noves estratègies que 
donin accés a recursos i habilitats universals.9 Encara que l’externalització de serveis ha estat 
tradicionalment una pràctica dels serveis tècnics, no és difícil preveure l’externalització d’alguns 
serveis de referència a especialistes remots o a empreses comercials que tenen els recursos 
per a desenvolupar estructures de suport sofisticades i economies d’escala que estan més 
enllà de les capacitats de les biblioteques individuals. Això causarà preocupacions legítimes 
sobre la qualitat o rellevància d’aquests serveis de referència externs, però (com en el cas de la 
catalogació externalitzada) poden ser tractades en termes d’eficiència del personal i efectivitat 
organitzativa. Una part important d’aquest punt rau en el fet de tenir una comprensió clara de la 
qualitat i el cost dels serveis actuals, doncs el cost podria ser més alt i la qualitat més baixa del 
que es suposa generalment. 
 Crisi 4: Revalorització dels costos locals de catalogació. El catàleg local, 
tradicionalment el recurs bàsic per al servei de referència, sempre ha disposat de recursos 
considerables per al seu manteniment. La proliferació dels recursos d’Internet porta les 
biblioteques a crear eines organitzatives paral·leles o bé a la integració dels recursos en xarxa 
al catàleg. Cap estratègia, de totes maneres, té molt sentit a llarg termini perquè cadascuna és 
extremadament  laboriosa i, per tant, cara. Pot  ser que algunes empreses comercials ofereixin 
productes per a organitzar millor el web, i a un preu més baix, del que ho podrien fer les 
biblioteques.10 Pagar uns quants milers de dòlars l’any per un accés dedicat a una versió 
acadèmica de, diguem, Yahoo! o AltaVista podria resultar ser un millor negoci que fer aquesta 
feina inacabable localment. Quan els recursos més importants de la biblioteca estan a la xarxa i 
existeixen uns bons índexs i enllaços, el valor del catàleg local pot minvar. D’alguna manera, 
qüestions importants sobre si cal mantenir la despesa de gestionar la part Internet del catàleg 
local semblen inevitables.  
 Crisi 5: Repensar la formació bibliogràfica. La formació d’usuaris a la biblioteca 
requereix nous enfocaments, donat que el punt de vista tradicional ja no serveix.11 La ràpida 
sessió de cinquanta-cinc minuts com a part de la preparació d’una assignatura rarament pot 
cobrir ni tan sols les nocions bàsiques necessàries per a manipular complexes eines 
d’informació. A més, la “data de caducitat” d’algunes habilitats és tan curta que incloure-les en 
un curs, esperant que tingui una incidència duradora en el període d’estudis de l’usuari, pot 
estar abocat al fracàs. A llarg termini, l’alfabetisme informacional (“information literacy”) haurà 
d’estar integrat, i s’haurà d’ensenyar, en totes les assignatures de la carrera. Ara, una varietat 
d’estratègies hauran de ser emprades per a cobrir, el millor que puguem, les habilitats 
necessàries per usar efectivament les cada cop més sofisticades eines d’informació. 
 Cadascun d’aquests canvis en les estratègies de servei implica opcions difícils. Per una 
banda, els models de serveis en la majoria de les biblioteques universitàries estan dirigits a 
usuaris que entren físicament a l’edifici i als quals proporcionen una ajuda estandarditzada i 
generalment limitada. Per altra banda, l’assistència de referència especialitzada pot requerir 
una redirecció de les preguntes bàsiques a personal menys qualificat. L’empatia (l’habilitat de 
guiar els inexperts) serà cada vegada més important donat que els serveis de referència 
esdevenen més tècnics. Com els models contemporanis no són suficients, caldrà dur a terme 
amb molt de compte una sèrie de reavaluacions objectives de les necessitats dels usuaris. Els 
intents de reestructurar sense tal planificació formal toparà inevitablement amb els hàbits 
adquirits del personal i les suposicions de que probablement no seran compatibles amb la 
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reestructuració dels serveis públics. En conjunt, els canvis fonamentals en els serveis de 
referència seran força més importants que els que van sofrir les operacions de catalogació a 
meitat dels anys setanta, quan la disponibilitat de bases de dades catalogràfiques nacionals les 
van transformar. Les claus de l’èxit seran semblants: una proposta de gestió dura i conscient 
del cost que implica, un desplaçament d’algunes responsabilitats a personal menys qualificat, i 
un compromís de readaptació contínua. 
 
 
ASPECTES EDUCATIUS 
 
A un nivell més ampli, hi ha un gran debat i controvèrsia sobre l’efectivitat de la tecnologia de la 
informació a l’educació superior. Stephen C. Ehrmann, director de l’Educational Strategies 
Program de l’Annenberg/CPB Project, manté que la causa de tanta confusió és que l’educació 
superior té només una vaga noció de quins mètodes educatius funcionen i fins i tot de quins 
haurien de ser els objectius de l’ensenyament. “Desgraciadament, això significa que un no  pot 
preguntar “Com està funcionant tal experiència tecnològica que contradiu la norma?” donat que 
no hi ha cap norma”.12 Com ell assenyala, és difícil establir en termes econòmics racionals què 
hauria de costar educar degudament un estudiant  perquè les facultats simplement gasten tot 
els diners que han recaptat. A més, no hi ha relacions notables entre els models de cost, fins i 
tot per a institucions similars. Kenneth C. Green i Steven W. Gilbert van concloure després d’un 
ampli examen de la literatura professional que, encara que la tecnologia de la informació té el 
potencial de canviar la manera com s’ensenya a les universitats, resta molt encara per 
aprendre, i que la tecnologia de la informació no augmentarà la productivitat de l’educació: 
 

Els continguts, els plans d’estudi i les comunicacions –més que la productivitat- són els 
focus apropiats –i els més racionals- per a les inversions universitàries en tecnologia de 
la informació. Però malgrat que aquest argument sigui convincent, hem de tenir cura de 
no fer prediccions inadequades ... L’empresa acadèmica pot fer grans coses (i treure 
grans beneficis) amb la tecnologia de la informació.  Però no serà barat, i no 
representarà un estalvi a curt termini”.13 

 
Quan molts comentaristes entesos es posen d’acord en afirmar que la universitat no pot 
esbrinar fiablement si les inversions en tecnologia (o en altres recursos educatius) causen els 
canvis que haurien de causar, ens hauríem de preocupar. Clarament, els estudiants, els seus 
pares (que paguen matrícules cada vegada més cares) i els agents financers (especialment els 
governs) ja no es mostren tolerants amb aquesta situació.  
 Una sortida per a aquesta situació insostenible és, almenys en teoria, no gaire difícil de 
trobar, tot i que serà dur d’implementar. Robert B. Barr i John Tagg distingeixen entre dos 
enfocaments de la missió de la universitat: ensenyament contra aprenentatge.14 L’enfocament  
de l’ensenyament generalment només implica interaccions rudimentàries tipus estímul-
resposta, limitades a una assignatura particular. El mètode i el producte són el mateix: una 
classe o una conferència. Es creu que per a obtenir més aprenentatge cal donar més 
ensenyament. En canvi, l’enfocament de l’aprenentatge implica “educar per a comprendre un 
grup suficient de conceptes, principis o habilitats per tal que cadascú els pugui aplicar a nous 
problemes i situacions.” Barr i Tagg continuen argumentant: 
 

Sota el paradigma de l’ensenyament, les universitats pateixen un seriós defecte de 
disseny: estan estructurades d’una manera que no poden augmentar la seva 
productivitat sense disminuir la qualitat del seu producte ... Sota el paradigma de 
l’aprenentatge, la productivitat es redefineix com el cost per unitat d’aprenentatge per 
estudiant ... Sota aquesta nova definició, no obstant, és possible incrementar els 
resultats sense incrementar els costos. Molta de la recerca feta demostra que les 
alternatives al mètode basat en les classes magistrals i els semestres produeixen més 
aprenentatge. Algunes d’aquestes alternatives són menys cares, moltes produeixen 
més aprenentatge al mateix cost. Sota el paradigma de l’aprenentatge, és possible 
produir més amb menys perquè el que estem produint és aprenentatge i no hores 
d’ensenyament.15 

 
Alan E. Guskin arriba a la mateixa conclusió bàsica pel que fa a la productivitat en l’educació 
superior: que el paper del professorat s’ha de reestructurar per a millorar i facilitar 
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l’aprenentatge de l’estudiant i que, tot i que això ajudarà a controlar els costos de l’educació 
superior, el professorat haurà d’emprendre una “empresa monumental” per a adquirir aquestes 
noves habilitats.16 En aquesta línia, William Massy i Robert Zemsky es centren en les millores 
de productivitat que resulten de la substitució del professorat i altres treballadors per la nova 
tecnologia de la informació; i Donald Langenberg cita un estudi de 1993 del Pew Higher 
Education Research Program que proposava estalviar costos reduïnt la contractació del 
professorat a temps complet en un 25%.17-18 Lanenberg suggereix, no obstant, que una millor 
manera de resoldre el problema és incrementar la productivitat del professorat en un 25%. 
Passi el que passi, és clar que la tasca del professorat ha de ser reestructurada per tal d’ 
esdevenir més efectiva.  
 Si els canvis en les estratègies educatives no es basen en aquesta necessitat de 
millorar la productivitat, les universitats no seran competitives en el proper mercat educatiu 19. 
Langenberg suggereix l’analogia de la desregulació industrial en descriure l’entorn competitiu 
en el qual ha entrat l’educació superior: 
 

No està escrit enlloc que el cim de l’educació superior nord-americana estarà sempre 
associat amb els noms consagrats que una vegada van ser els cognoms dels cavallers 
de Nova Anglaterra o dels barons dels ferrocarrils de l’Oest. Ni tan sols està escrit que 
el cim continuarà essent ocupat per les facultats i les universitats.20 

 
William Platter suggereix que ens “Imaginem el que la nova empresa d’Steven Spielberg podria 
produir per al mercat educatiu durant aquesta dècada o el que podria fer Bell Atlantic si 
realment pogués adquirir el sistema públic de radiodifusió.”21 Ell manté que la única raó per la 
qual el sector privat i els mitjans de comunicació encara no han representat una competència 
seriosa en l’àrea de l’educació superior és simplement aquesta: només les universitats retenen 
el monopoli dels certificats i acreditacions acadèmiques.  
 La combinació de l’augment dels costos i d’altres pressions competitives probablement 
requeriran que més institucions acadèmiques facin el canvi des del paradigma de 
l’ensenyament al paradigma de l’aprenentatge. Com a part d’aquest canvi, aplicaran 
àmpliament les noves tecnologies de la informació com un substitut del professorat o d’altres 
tipus de personal. A més, quan les universitats hagin migrat cap el model d’aprenentatge, es 
crearan noves i excitants oportunitats per les biblioteques i els bibliotecaris. Una gran àrea de 
noves oportunitats estarà en el disseny i implementació d’entorns per a l’ensenyament i 
l’aprenentatge per ordinador. Aquests entorns dependran d’equips educatius composats per 
professors, bibliotecaris, informàtics i experts en pedagogia. Una altra àrea important de noves 
oportunitats sorgirà en la creació d’espais físics i electrònics on el paradigma de l’aprenentatge 
es pugui instal·lar. 
 
 
EQUIPS EDUCATIUS 
 
La reestructuració dels plans d’estudi i la creació d’estructures i entorns alternatius per a 
l’aprenentatge requeriran que el professorat adquireixi noves habilitats i, en alguns casos, 
abandonar el seu paper exclusiu de propietari d’assignatures individuals. Un aproximació 
efectiva seria crear equips educatius que redissenyin i lliurin noves assignatures o, més 
àmpliament, crear l’entorn d’aprenentatge que substitueixi l’assignatura. 22  Els professors, com 
experts en continguts que són, generalment lideraran l’equip, que inclourà membres amb 
diferents tipus d’habilitats: informàtics, pedagogs i bibliotecaris de recerca. Gairebé tots els 
equips participaran intensivament durant les fases de disseny i construcció però podran tenir 
diferents activitats més tard, en les etapes de lliurament i avaluació de l’assignatura. 
 La integració dels recursos d’informació a les assignatures i el desenvolupament de les 
competències d’informació al llarg dels plans d’estudi  són les tasques del bibliotecari dins els 
equips educatius. Tal integració pot ser l’únic mitjà de resoldre el dilema actual sobre la 
formació bibliogràfica des de la biblioteca. Durant algun temps, els bibliotecaris han estat usant 
el terme alfabetisme informacional com una manera d’adaptar la idea de formació bibliogràfica 
a l’entorn de la biblioteca automatitzada, ara electrònica. Aquest esforç ha estat molt poc 
efectiu perquè els bibliotecaris no tenen els mitjans per a influir en els plans d’estudi ni tampoc 
els recursos per a donar res més que una repassada superficial sobre els serveis de la 
biblioteca a grans grups d’estudiants. Amb els nous equips educatius, no obstant, és possible 
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una integració fonamental de tots els aspectes de l’alfabetisme informacional: des de la 
mecànica dels recursos d’informació als impactes socials de les tecnologies en xarxa.23 
 
 
NOUS ESPAIS D’APRENENTATGE 
 
Si els enfocaments educatius canvien, els espais on aquestes activitats tenen lloc també 
s’hauran de reestructurar. Les universitats tenen grans quantitats d’aules dissenyades per 
cursos i conferències, i les biblioteques universitàries estan dissenyades per a emmagatzemar 
llibres i per a afavorir l’estudi individual. A classe, la tecnologia no està universalment 
implementada; a la biblioteca, no s’usa amb eficiència. Quan la tecnologia s’instal·la als 
campus (en laboratoris i aules d’informàtica) s’estructura generalment per al treball individual, 
no per al treball en grup. Els enfocaments educatius que podem preveure requeriran accés a 
gran escala a la tecnologia, mitjançant la instal·lació de moltes estacions de treball o la creació 
de nous espais amb accés a la xarxa per als ordinadors portàtils dels estudiants. En qualsevol 
cas, es requerirà més èmfasi en donar facilitats al treball en grup, donat que els projectes en 
grup i les tutories estan esdevenint estratègies educatives corrents. 
 La biblioteca, com l’espai central per a l’activitat acadèmica dins la universitat i com 
l’eina que tradicionalment ha ofert l’horari d’atenció al públic més extens, hauria de ser el primer 
lloc d’aquests nous espais. Exemples precursors d’aquest tipus de reestructuració són la 
Leavey Library a la University of Southern California, i els Information Commons a Estrella 
Mountain i Mesa Centers, al sistema del Maracopa Community College.24 Aquests espais 
pioners, malgrat tot, estan en conflicte amb certs valors tradicionals de les biblioteques. Són 
llocs sorollosos dissenyats per a facilitar la interacció, no es tracta d’espais tranquils i 
contemplatius. Requereixen a més inversions fortes en tecnologia i suport tècnic. El disseny i 
l’assignació del personal per a aquests espais implicaran els bibliotecaris, el personal dels 
serveis informàtics, i tutors o assistents pedagògics. Tot això requerirà col·laboracions que 
creuaran els actuals límits administratius, la qual cosa pot resultar especialment difícil perquè 
l’espai físic i l’àmbit pedagògic entren en joc.  Altres espais del campus seran dissenyats per a 
acollir activitats amb un component bibliotecari, però no seran basats en la biblioteca. En 
aquests casos, la biblioteca sempre ha d’estar implicada, de vegades com a consultor i de 
vegades com a soci. Exemples interessants d’això es poden trobar a la nova biblioteca per a 
estudiants de primer cicle de la George Mason University, la qual comparteix un edifici amb el 
centre d’estudiants, i al Media Union de la University of Michigan, ubicada entre aules 
d’informàtica i laboratoris. 
 A més dels espais físics, es construiran els espais electrònics per a recolzar els nous 
estils d’ensenyament i aprenentatge. Això tindrà lloc a dos nivells: infrastructura i assignatura. A 
nivell d’infrastructura, els bibliotecaris hauran de formar part de l’equip que planifica i executa 
l’entorn acadèmic en xarxa. Històricament, la majoria dels esforços relatius a la informació en 
xarxa van començar amb l’accés mitjançant connexió remota als OPACs i els CD-ROMs en 
xarxa, aplicacions que normalment desenvolupava i controlava la biblioteca. Seria temptador 
per a la biblioteca intentar mantenir el control, però aquesta no seria una bona estratègia. Si la 
informació no està íntimament unida als programes institucionals i departamentals i no es lliura 
de manera que cobreixi les canviants necessitats locals, no serà usada eficaçment. En 
qualsevol cas, els enormes costos econòmics implicats impedirien el control total per part de la 
biblioteca. Caldrà que les biblioteques reestructurin els serveis públics en el si d’una 
col·laboració d’ampli abast que implicarà controls de les eines informació compartits amb els 
serveis informàtics. A nivell d’assignatura, la col·laboració necessària entre professorat, 
bibliotecaris i informàtics probablement s’aconseguirà amb els equips educatius mencionats 
anteriorment, els quals desenvoluparan conjuntament maneres d’usar els recursos d’informació 
amb eficàcia. 
 
 
ESTRUCTURES ORGANITZATIVES 
 
El 1986, vaig proposar un paradigma organitzatiu per a biblioteques universitàries. 25 Es basava 
en un model professional i administratiu per a proporcionar als bibliotecaris individuals l’autoritat 
i les estructures de suport necessaries per a actuar independentment dins una certa filosofia 
organitzativa. Aquest model va ser la base per a un article de 1994 sobre la reorganització dels 
serveis de referència.26 Ambdós articles feien esment a les tasques de la biblioteca 
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principalment des d’una perspectiva interna. De totes maneres, el que he arribat a apreciar en 
els últims anys és fins a quin punt la biblioteca necessita ésser integrada amb les altres 
organitzacions universitàries. Ara és clar que les biblioteques es reestructuraran externament 
de maneres noves i radicals i que superar els límits actuals serà cabdal per a totes les activitats 
bibliotecàries. Podem esperar dos canvis organitzatius: el primer és l’ús d’equips de treball, el 
segon és una veritable orientació a l’usuari.  
 
Equips de treball 
Com hem vist abans, els bibliotecaris s’implicaran en equips dins els quals col·laboraran amb 
els serveis informàtics i de telecomunicacions per a proporcionar suport a les aules 
informàtiques, tant dins la biblioteca com arreu del campus. Addicionalment, la col·laboració 
amb els serveis informàtics creixerà per tal de dissenyar i construir el sistema d’informació en 
xarxa al campus. Cap tipus de col·laboració pot estar basat en la tradicional divisió de tasques 
institucionals. Més aviat  caldrà un compromís mutu en el funcionament dels programes activats 
i una voluntat de compartir tant els recursos com les responsabilitats. A més de col·laborar amb 
els serveis informàtics cal esperar altres tipus de col·laboracions. Per exemple, és probable que 
les biblioteques, llibreries i serveis reprogràfics col·laborin en la producció i venda de materials 
didàctics suplementaris. La col·laboració, però, amb més gran potencial serà amb el 
professorat (o departaments, o facultats senceres), formant equips institucionals per a 
redissenyar el pla d’estudis.  
 Els equips serviran no tan sols com un mecanisme per a superar límits arreu del 
campus sinó també per a crear unes organitzacions bibliotecàries més flexibles internament, 
amb tots els nivells del personal més involucrat en la presa de decisions.27 Els equips seran 
cada vegada més necessaris perquè les estructures jeràrquiques existents no són adequades a 
les tasques que ara afrontem: ésser productius i més especialitzats, fer més amb menys. 
 L’adaptació a les estructures d’equip farà que els bibliotecaris repensin la seva identitat 
professional i la seva tasca. Els bibliotecaris de la majoria de campus tenen un estatus que els 
situa entre el professorat i l’altre personal tècnic de suport. La importància, i inclús la idoneitat, 
d’aquest estatus per als bibliotecaris està essent qüestionat, i aquest desafiament continuarà 
sense cap dubte.28 Si els bibliotecaris universitaris usen l’estatus de professor per a aïllar-se de 
la responsabilitat en el fracàs o l’èxit organitzatiu, o quan els distreu de les funcions bàsiques 
de la organització, això pot ser contraproduent. Com Plater assenyala, l’ús del temps entre el 
professorat probablement estarà subjecte a un control institucional.29 Els bibliotecaris s’haurien 
d’anticipar a tal reconsideració de les seves activitats. Sembla car que una adhesió inflexible a 
l’estatus de professor no serà útil en una organització basada en els equips. Els equips que 
reuneixen una gran varietat de classificacions i categories laborals, com inevitablement seran 
molts equips a les biblioteques, tenen el potencial de crear tensions a causa de les diferències 
en la filosofia de servei públic, així com en el sou i els beneficis. El potencial per a aquest tipus 
de conflictes augmenta quan els equips inclouen personal d’unitats externes a la biblioteca, on 
predominen diferents cultures organitzatives. 
 Els equips poden, en teoria, canalitzar les energies i la creativitat individuals cap a 
objectius organitzatius. És més probable que aquesta teoria es realitzi quan els equips tenen 
objectius i resultats clars i tangibles mitjançant els quals es pot mesurar el seu èxit. El 
desenvolupament de models de cost basats en l’activitat per a equips (i altres formes de 
planificació estratègica) ajudaran en el procés d’avaluació. Cal una claredat administrativa pel 
que fa als objectius institucionals, així com un fort compromís per a construir equips i, en 
conseqüència, per a descentralitzar l’autoritat. 
 Richard M. Johnson manté que en l’educació superior predominarà un model polític de 
presa de decisions. En aquest model, les dues claus per a valorar el paper futur de la biblioteca 
són: si la biblioteca és identificada com una unitat acadèmica, més que com una unitat de 
suport; i fins a quin punt els bibliotecaris, especialment els directors, són identificats com a 
líders acadèmics dins la universitat, i no com a gestors d’unitats de suport acadèmic: 
 

La biblioteca ha de ser reconeguda com un element bàsic de l’empresa acadèmica i no 
com un element perifèric, un punt focal per al desenvolupament d’una universitat 
avançada i basada en la informació, per al segle proper. Veure exclusivament la 
biblioteca com un suport acadèmic facilita que la seva funció rebi un estatus secundari, 
i per tant la fa vulnerable a la retallada pressupostària.30 
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 Tenir un paper destacat en la reestructuració del nucli informatiu de l’empresa 
universitària, com a membres tant d’equips educatius com d’altres unitats mixtes, posicionarà 
els bibliotecaris per a ser, i ser percebuts com, bàsics per a la missió acadèmica de la 
universitat. Realment, es podria anar més enllà que en Johnson i dir que els bibliotecaris 
hauran de ser part de l’equip que reestructurarà la institució universitària, o simplement no 
seran rellevants en aquest procés de desenvolupament institucional. 
 
Orientació a l’usuari 
L’altre gran element de la reestructuració de les biblioteques universitàries és una veritable 
orientació a l’usuari la qual, a pesar de la gran quantitat de literatura sobre el tema, sovint és 
baixa en els nostres serveis. Les iniciatives industrials en gestió de la qualitat total poden 
ensenyar molt a les biblioteques sobre com centrar esforços en la millora del producte i la 
satisfacció de les necessitats reals dels usuaris.31 Michael H. Harris i Stan A. Hannah fins i tot 
mantenen que una estratègia basada en el servei és determinant per a la supervivència de les 
biblioteques: 
 

Ara és evident que l’enllaç entre accés i propietat s’ha trencat, i els usuaris ara poden 
“accedir” a la informació en una miríada de mercats informatius. També es fa evident 
que la major part de la nova competició empresarial pel servei bibliotecari tradicional 
està intensament centrada en l’usuari. I a menys que les biblioteques siguin radicalment 
redissenyades, seran ràpidament substituïdes per serveis d’informació més sofisticats i 
accessibles, amb una orientació al client.32  

 
 Els enfocaments orientats a l’usuari requeriran investigar sobre el disseny de grups 
focals i instruments d’enquesta.33 Fins i tot, el més important per a satisfer les necessitats dels 
usuaris de la biblioteca serà assolir un compromís de flexibilitat: ajustar els serveis i 
redireccionar els recursos per a donar resposta a temps i necessitats canviants. Una 
conseqüència n’és la necessitat contínua de reavaluar els serveis poc usats i amb un alt cost 
per ús. Com sempre, serà difícil posar-nos d’acord en quins usuaris “compten” i “en quina 
mesura”. Tradicionalment, les biblioteques universitàries han donat resposta a les necessitats 
del professorat degut a la seva influència política, tot i que la major part de la demanda de 
serveis bibliotecaris ve dels estudiants. En el futur, els serveis d’informació sensibles a l’entorn 
poden esdevenir un tema de competició entre institucions acadèmiques. Si fos així, es 
concedirà major pes a les necessitats dels estudiants.  
 La tecnologia, com a base fonamental de la veritable biblioteca electrònica, millora 
significativament l’accés a la informació. L’accés en xarxa a col·leccions de revistes a text 
complet i la possibilitat d’imprimir articles des dels ordinadors instal·lats arreu del campus és 
molt més eficient per a l’usuari (i menys costós per a l’organització en general) que una 
col·lecció impresa de revistes, les quals han de ser recuperades individualment i fotocopiades a 
la biblioteca (tot i que encara s’ha de publicar un estudi definitiu sobre costos i beneficis). Una 
col·lecció de reserva electrònica en xarxa pot proporcionar serveis millors i més econòmics que 
una col·lecció de reserva impresa, la qual també requereix que l’estudiant vagi a la biblioteca, 
faci cua i fotocopiï els documents (tot i que aquí també caldria una anàlisi de costos i beneficis, 
donat l’augment semestral de les taxes per drets de reproducció). No obstant, però, és 
terriblement fàcil dissenyar aquests serveis de manera que reprodueixin la burocràcia i les 
frustracions del personal dels nostres models actuals de servei. Com s’ha apuntat anteriorment, 
les claus per a construir una biblioteca orientada a l’usuari descansen en la necessitat de 
valorar el temps dels usuaris i proporcionar-los el que demanen, no el que els bibliotecaris 
creuen que són obligacions de l’època o factors de cost. Les col·laboracions amb altres unitats 
del campus per a donar una resposta holística a les necessitats dels estudiants poden resultar 
ser més efectives que la resposta més ben estructurada donada unilateralment per la 
biblioteca. Les biblioteques que són capaces de donar serveis veritablement orientats als 
usuaris crearan un avantatge competitiu per les seves institucions, la qual cosa, a canvi, les 
portarà a l’èxit en la competició pels estudiants. 
 
 
GESTIÓ DE LA TRANSICIÓ 
 
El tema global és: ¿com és possible portar la organització d’una biblioteca des d’on és avui a 
on cal que sigui demà i, mentrestant, mantenir la organització en funcionament? En el seu llibre 
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sobre gestió de les transicions, William Bridges dibuixa una distinció important entre canvis i 
transicions: 
 

El que importa no són els canvis que es fan, sinó les transicions. El canvi no és el 
mateix que la transició. El canvi és una situació concreta: el nou lloc de treball, el nou 
cap, les noves tasques de l’equip, la nova política. La transició és el procés psicològic 
que la gent experimenta per a adaptar-se a la nova situació. El canvi és extern, la 
transició és interna.34 

 
 Els bibliotecaris dels serveis públics hauran de gestionar una sèrie de transicions 
personals importants per a respondre a la gran quantitat de canvis: en la tecnologia de la 
informació, en la natura de l’ensenyament i en la natura de les organitzacions. Hauran de sortir 
de la biblioteca i moure’s pel campus per tal de gestionar el sistema d’informació en xarxa i 
ajudar en la reestructuració dels plans d’estudi. Per a fer tot això hauran de reconsiderar 
algunes rutines i activitats tradicionals, incloent alguns serveis de referència. Els bibliotecaris 
universitaris hauran de col·laborar amb diversos grups de diferents orígens, els quals 
contribuiran en àrees que abans requerien un títol en biblioteconomia. Quan hagin triomfat en 
aquestes col·laboracions, els bibliotecaris mateixos adquiriran noves habilitats per a moure’s 
pel campus i fer de la biblioteca un preuat recurs institucional. Si no ho fan, s’encaren a la 
possibilitat real de ser desplaçats per especialistes informàtics, paraprofessionals, o fent 
previsions futuristes, per la nova tecnologia. 
 Per a transformar la biblioteca com a organització, la gestió de la biblioteca haurà de 
crear i projectar una visió realista del futur i ser sincera sobre els perills i les oportunitats. Els 
gestors han d’entendre els costos reals dels serveis per tal de fer judicis ajustats sobre l’ús 
alternatiu dels recursos. L’anàlisi de costos i beneficis dels serveis serà necessari, a un nivell 
més ampli, per a avançar en les discussions polítiques sobre els plans estratègics de la 
institució. Una de les estratègies principals per a tots els integrants del campus serà el disseny 
dels recursos, incloent el personal, que hauran de fer possible les iniciatives, les quals poden 
representar a canvi oportunitats de desenvolupament professional per al personal. Caldrà un 
compromís per a crear programes de formació per al personal existent, així com una voluntat 
de sortir dels ambients tradicionals per tal de portar coneixement nou a la biblioteca. Serà 
indispensable tenir confiança en els equips i en la seva autoritat local per a descentralitzar la 
organització a favor de la superació dels límits establerts. Finalment, la gestió de la biblioteca  
ha d’evitar les batalles sectàries i i prendre una àmplia visió institucional de la informació, fins i 
tot quan això representi el risc de perdre el control exclusiu d’alguns recursos. 
 Quan els bibliotecaris hagin fet aquestes transformacions personals i la direcció de la 
biblioteca tingui la perspectiva i habilitat estratègiques requerides, haurà triomfat la transició 
cap a la biblioteca electrònica. La reestructuració es centrarà en el lliurament efectiu de serveis 
d’informació en xarxa i en el treball en equips que uneixen grups més enllà dels seus límits. 
Però, si els bibliotecaris i la direcció fracassen, la organització bibliotecària esdevindrà una fuita 
en els recursos de la institució i en la seva habilitat per a competir en el sistema educatiu 
universitari.  
 
 
NOTES 
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