
Traduccions del CBUC; 36 (Març 2008) 
 

La biblioteca digital com a lloc  / J. Pomerantz, G. Marchionini 

 
1

 

 

 
La biblioteca digital  

com a lloc 
 
 
 

Jeffrey Pomerantz, Gary Marchionini 
 
 
Aquest article va ser publicat originalment a Journal of documentation, Vol. 63, no. 4 (2007), p. 
505-533. 
 
La traducció catalana ha estat feta, amb permís dels autors, per Mònica Gonzàlez i Gavara 
(Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Els autors són professors a la School of Information and Library Science, University of North 
Carolina, Chapel Hill, North Carolina, EUA 
 
Objectiu: L’objectiu d’aquest estudi és presentar una investigació d’alt nivell sobre el 
contínuum físico-conceptual que ocupen tant les biblioteques digitals com les biblioteques 
físiques. 
Disseny/metodologia/enfocament: Es dóna un marc de treball per reflexionar sobre les 
nocions de lloc i biblioteca. Es tenen en compte els materials i les idees que representen. Es 
tenen en compte els llocs per a les persones, incloent qüestions sobre  el sentit de lloc de la 
gent en espais físics i digitals. Es té en compte el tema dels espais físics i digitals com a llocs 
de treball, col·laboració i creació de comunitats. 
Conclusions: Com més biblioteques digitals es creen, i com més biblioteques físiques 
ofereixen accés electrònic a part de les seves col·leccions, és probable que en resultin dues 
tendències: el rol de la biblioteca com a espai d’emmagatzematge per a materials anirà perdent 
importància; i el rol de la biblioteca com a espai per als usuaris, per al treball individual i 
col·laboratiu, i per a l’activitat social, anirà fent-se més important. 
Limitacions/implicacions de la recerca: Les biblioteques digitals no poden complir algunes 
de les funcions de la biblioteca física com a espais físics, però són capaces d’oferir funcions 
que van més enllà del que pot oferir la biblioteca física, com a espais cognitius. 
Implicacions pràctiques: Se suggereixen àrees de probable desenvolupament futur per a les 
biblioteques digitals, com a vehicles per millorar l’espai cognitiu per mitjà d’augmentar les 
representacions d’idees en els materials. 
Originalitat/vàlua: Aquest treball argumenta que, en molts sentits, les biblioteques digitals són 
realment llocs en el sentit conceptual, que continuaran ampliant i enriquint els rols que les 
biblioteques juguen en la vida de les persones i en l’entorn social. 
Paraules clau: Biblioteques, Biblioteques digitals, Serveis d’informació, Centres d’informació, 
Generació i disseminació de la informació, Disseny d’organització 
Tipus de treball: Estudi conceptual 
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INTRODUCCIÓ  
 
Una biblioteca és més que un munt de llibres. Una biblioteca incrementa el valor dels recursos 
d’informació organitzant-los i fent-los disponibles. A més, una biblioteca dóna servei a diversos 
grups de persones interessades: comunitats d’usuaris freqüents, ocasionals i potencials. A 
diferència dels museus, poques vegades són els materials de les biblioteques els que atreuen 
la gent; més aviat ho són les idees que contenen aquests materials, les estructures conceptuals 
que permeten l’accés, i la comunitat d’interessats que utilitza la biblioteca. Com que els llibres, 
els altres recursos físics d’informació i la gent ocupen espai físic, les biblioteques han anat 
esdevenint complexos d’edificis, sales i espais mòbils en els quals s’ajunten els llibres i altres 
materials i les persones. Aquests espais són manifestacions de la biblioteca com a lloc. Un lloc, 
però, és més que un lloc físic –així com una llar és més que una casa. Els llocs estan definits 
per les funcions i per les comunitats, tal com ho estan les biblioteques. Els llocs estimulen i 
poden representar estats de la ment: és fàcil entendre que quan algú diu “Em sento fora de 
lloc”, no només s’està referint a l’espai físic que ocupa. Així doncs, els llocs fan referència tant a 
idees i estats de l’ésser com a espai físic. Aquest contínuum físico-conceptual és anàleg al que 
entenem per biblioteques: llocs on s’ajunta l’espai físic amb l’espai intel·lectual, per unir les 
persones amb les idees i entre elles.  
Aquestes característiques fonamentals de les biblioteques –accés sistemàtic als recursos 
d’informació, les idees representades per aquests recursos, i els grups de persones 
interessades– també s’estenen a les biblioteques digitals. Marchionini i Fox (1999) argumenten 
que les biblioteques digitals són extensions i augments de les biblioteques físiques. Nosaltres 
suggerim que, d’acord amb aquesta noció més àmplia de lloc, tant les biblioteques físiques com 
les digitals són exemples (“instantiations”) en diferents medis de la mateixa base: la biblioteca. 
En cada cas, ambdues biblioteques ocupen el contínuum físico-conceptual respecte les idees, 
els materials i les persones. La distinció entre biblioteques físiques i digitals, doncs, no sempre 
és clara. Per al propòsit d’aquest treball, les biblioteques físiques són aquelles que mantenen 
una col·lecció de materials exclusivament físics, mentre que les biblioteques digitals són les 
que mantenen una col·lecció de materials exclusivament electrònics. Entre aquests dos 
extrems, hi ha la més usual biblioteca física que manté documents digitals, com ara 
representacions digitalitzades de materials físics dins de la seva col·lecció, o bé subscripcions a 
bases de dades o altres recursos electrònics: el que Buckland (1992) anomena la “biblioteca 
automatitzada” i Rusbridge (1998) anomena la “biblioteca híbrida”. En aquest treball, 
argumentem que les biblioteques digitals són extensions vers el vessant conceptual d’aquest 
contínuum, i que la natura incorpòria de les biblioteques digitals les converteix en substitutes 
aptes de les biblioteques físiques a l’hora de resoldre les necessitats d’informació de les 
persones. No obstant, com que les biblioteques serveixen per a quelcom més que per satisfer 
les necessitats d’informació, les biblioteques digitals no són substitutes aptes de les 
biblioteques físiques en tots els aspectes de la funcionalitat de la biblioteca. Les biblioteques 
físiques continuaran evolucionant i creixent, sovint incorporant apèndixs digitals que augmentin 
tant la funcionalitat com la comunitat. Com que les biblioteques digitals són relativament noves, 
encara no hi ha exemples de biblioteques digitals que hagin incorporat cap apèndix físic, però 
no és arriscat imaginar-ho de cara al futur. 
Aquest treball té la intenció de ser una investigació d’alt nivell del contínuum físico-conceptual 
que ocupen les biblioteques digitals i físiques. La planificació d’aquest article és la següent: 
Primer, proporcionem un marc de treball per reflexionar sobre les nocions d’espai i biblioteca. 
Després abordem el tema dels materials i les idees que representen, observant per torn l’espai 
físic, el desenvolupament de la col·lecció, la preservació, el manteniment i els serveis de 
referència. Tot seguit estudiem els llocs per a les persones, incloent qüestions sobre la noció 
de lloc de la gent en els espais físics i digitals. Finalment, contemplem l’assumpte dels espais 
físics i digitals com a llocs per al treball, la col·laboració i la creació de comunitats. A cada 
secció juxtaposem les biblioteques físiques i les digitals per aguditzar tant les similituds com les 
diferències. La nostra meta és demostrar que, en molts sentits, les biblioteques digitals són 
realment llocs en el sentit conceptual, i que continuaran ampliant i enriquint els rols que les 
biblioteques juguen en la vida de les persones i en l’entorn social. 
 
Gràcies a Marianne Afifi, Christine Borgman, Bernard Frischer, Charles McClure i els estudiants 
assistents a la Fall 2005 Section del INLS 235, el curs de biblioteques digitals de la School of 
Information and Library Science, per les seves observacions a les primeres versions d’aquest 
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treball. Gràcies també a Jackson Fox per identificar el concepte de gestió de la presència 
(“presence management”). 
 
 
UN MARC PER REFLEXIONAR SOBRE LLOC I BIBLIOTEQUES  
 
Els llocs tant es produeixen de manera natural com es dissenyen deliberadament. Kalay i Marx 
(2001, p. 4) suggereixen que construir llocs és un procés deliberat que implica “organitzar o 
assignar objectes i espais per crear un entorn on puguin tenir lloc les activitats desitjades, al 
mateix temps que s’hi transmeten les concepcions socials i culturals dels actors i de les seves 
comunitats més àmplies”. Basant-nos en aquesta concepció de lloc, postulem que hi ha tres 
elements clau per pensar sobre llocs, i específicament sobre biblioteques com a llocs: el 
contínuum físico-conceptual; les persones que tenen interès en el lloc; i les funcionalitats que 
porten la gent cap al lloc. Per contínuum físico-conceptual, ens referim al grau de concreció 
d’un lloc: des de la realitat física on es troba el cos d’algú, a un lloc físic que recorda un altre 
lloc físic, a simulacions de llocs físics reals evocats per mitjans com la televisió i el cinema, a 
representacions de llocs físics imaginaris evocats per nous mitjans com la realitat virtual, i a 
llocs mentals que podem imaginar. Les persones que tenen interès (“stakeholders”) en la 
biblioteca inclouen els usuaris, l’administració de la biblioteca, el govern municipal o la direcció 
institucional, la comunitat en general, i altres. Les funcionalitats clau de les biblioteques com a 
lloc són: la selecció d’idees tal com es manifesten en els materials que s’adquireixen, la 
preservació d’aquestes idees, i la creació i ús d’estructures d’organització per facilitar l’accés. 
Estem interessats en superposicions i distincions entre funcionalitats i comunitats associades 
amb biblioteques físiques i digitals sobre el contínuum físico-conceptual. 
En aquest marc de treball, afirmem que els conceptes de lloc i biblioteca tenen un sentit físic i 
un sentit conceptual i que podem considerar una biblioteca com un lloc tant a l’extrem literal 
com a l’extrem conceptual del contínuum. Les persones que tenen un interès en la biblioteca 
com a lloc és probable que s’assemblin tant si la biblioteca és física com si és digital, però hi ha 
persones que poden adoptar interessos exclusivament en una d’elles. Com que moltes 
biblioteques físiques tenen components digitals, i les biblioteques digitals sovint s’associen amb 
les biblioteques físiques, creiem que aquesta superposició pel que fa als interessats és 
significativa. Les idees no depenen de l’espai però es manifesten en materials que requereixen 
matèria o energia. Nosaltres ens referirem com a físiques a les manifestacions que requereixen 
principalment matèria i com a materials virtuals o digitals a les que requereixen principalment 
energia [1]. Per al nostre objectiu, diferenciem la idea o l’“obra” de la seva manifestació en 
forma material. Aquests objectes poden ser físics o virtuals. Utilitzem el terme “material” per 
posar l’èmfasi en que aquestes manifestacions són fetes pels humans i no succeeixen de 
manera natural. Finalment, l’interessat interactua amb la biblioteca com a lloc en el que 
nosaltres qualifiquem d’experiència. Postulem que en el que difereixen més les biblioteques 
físiques i les digitals és en els tipus de materials que se seleccionen per incloure-s’hi, i que en 
canvi s’assemblen força pel que fa a les idees manifestades per aquests materials. A la 
vegada, si la forma d’expressió és física o digital incideix fermament en la selecció, la 
preservació, l’accés i l’experiència de l’usuari. Aquestes superposicions i distincions 
proporcionen maneres de pensar sobre biblioteques físiques i digitals i al mateix temps sobre 
com la gent experimenta les biblioteques. 
La Figura 1 presenta una visió de la biblioteca com a lloc, que comprèn les biblioteques físiques 
i digitals. El nucli d’aquest esquema és el propi espai, tant si és un espai físic com digital. 
L’espai ha d’existir anteriorment a que succeeixi qualsevol dels elements d’aquest model: 
abans que els materials es reuneixin i s’emmagatzemin, i abans que la gent vingui i 
experimenti. Els materials, tant físics com digitals, es porten dins l’espai a través del procés de 
desenvolupament de la col·lecció, i l’espai funciona com a dipòsit d’aquests materials. A l’espai 
se li afegeix un valor addicional a través de les estructures d’organització que faciliten l’accés. 
Els materials s’han de portar dins de l’espai abans que els usuaris vinguin a l’espai, ja que, 
sense aquests materials, no hi hauria cap raó perquè els usuaris utilitzessin l’espai, excepte 
com a lloc de trobada, una raó que no és suficient per diferenciar una biblioteca de molts altres 
espais socials. Els usuaris, doncs, vénen a l’espai (físicament o virtualment) per utilitzar els 
materials que s’hi emmagatzemen. Aquest ús, situat en l’espai, fa que l’usuari tingui una 
experiència de l’espai, dels materials, de qualsevol altra persona interessada en la biblioteca 
que hi estigui present, i de les idees plasmades en els materials. Sota aquest esquema hi ha el 
fet que l’espai pot ser tant físic com virtual –és a dir, la biblioteca pot ser una biblioteca física o 
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una digital, i això determina certes característiques dels altres elements del model, com ara el 
format dels materials conservats a la biblioteca, els mitjans pels quals els usuaris “vénen” a la 
biblioteca, i l’experiència de la biblioteca que els usuaris tindran. Presumiblement, l’experiència 
global condueix cap a noves idees que, al seu torn, poden passar a formar part de l’espai de la 
biblioteca. 
 
Figura 1. Esquema de la biblioteca com a lloc 
 

  Idees 
 
 
 

Materials 
 

    Físics                 Virtuals 
 
 
 

                                             

          Espai 
                                                             Interessat(s)                                                                  Experiència 
 

    Físic            Virtual 
 
 
 
Lakoff i Johnson (1980) tracten les metàfores que utilitzem i donem per fetes en el nostre ús 
quotidià del llenguatge. Divideixen aquestes metàfores en dos tipus: metàfores estructurals, en 
les quals un concepte és representat en el llenguatge per un altre concepte (p.ex. parlar d’una 
discussió en termes de guerra); i metàfores d’orientació, en les quals es parla d’un concepte en 
termes espacials (p.ex. felicitat en termes de pujar o d’anar amunt). Lakoff i Johnson defensen 
que aquestes metàfores no són merament figures retòriques, sinó que tenen la seva base en la 
nostra experiència quotidiana, i influeixen profundament en els nostres conceptualitzacions dels 
conceptes als quals s’apliquen. La idea de la biblioteca digital com a lloc és, fins a cert punt, 
una metàfora d’orientació: un edifici de biblioteca és un lloc físic, però una biblioteca digital no 
ho és. No hi ha res inherentment espacial en una biblioteca digital, o més fonamentalment en 
els objectes d’informació continguts en la col·lecció d’una biblioteca digital. Els usuaris de les 
biblioteques digitals poden percebre la seva interacció amb la informació en termes espacials, 
ja que els usuaris de les biblioteques físiques estan obligats a interactuar amb la informació en 
termes espacials degut al disseny de la pròpia biblioteca. Aquesta metàfora d’orientació de la 
biblioteca digital com un espai –i, per extensió, de l’“espai d’informació”– és una manera de 
pensar en el contínuum físico-conceptual per llocs i biblioteques. Com més ens acostem al 
costat conceptual del contínuum, més importants esdevenen les metàfores per guiar les 
accions en l’espai. 
 
 
ESPAIS PER ALS MATERIALS    
 
L’espai és una característica important de les biblioteques físiques; per exemple, la quantitat 
d’espai de la planta i de les prestatgeries és decisiu. Massa poc espai, per exemple, pot 
suposar que la biblioteca opti per l’emmagatzematge en compactes per maximitzar l’ús de 
l’espai disponible, per construir un annex a l’edifici per ampliar l’espai existent, per traslladar 
materials a un espai auxiliar (com ara un dipòsit extern), o per construir un nou edifici per crear 
un espai completament nou. La qüestió de l’espai és important en el món físic perquè la 
quantitat de material que pot existir en un espai físic està limitada pel tamany de l’espai i el 
tamany dels materials. Així, l’espai físic influeix significativament en la majoria de les funcions 
de la biblioteca. 
Aquest, és clar, no és el cas de l’“espai” virtual i els materials electrònics. Els materials 
electrònics no ocupen espai físic –o bé, si ocupen algun espai físic, és l’espai que necessita la 
unitat de discos en la qual estan allotjats. L’avantatge dels materials electrònics, des de la 
perspectiva de l’espai físic, és que una quantitat de materials físics que ocuparia un gran espai 
físic pot ser emmagatzemada en un espai físic molt més petit, si es converteix a un format 
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electrònic. Per exemple, a dia d’avui, els ordinadors de taula de gamma alta vénen de sèrie 
amb unitats de disc dur de més de 800 Gb de capacitat, que és una quantitat de dades 
equivalent a més de vuit mil metres lineals de materials textuals impresos (Lyman i Varian, 
2000). La llei de Moore expressa que la quantitat d’energia de processament que pot ser 
continguda en un microxip es duplica cada 18 mesos, i un corol·lari a la llei de Moore afirma 
que la capacitat dels sistemes de memòria dels ordinadors s’incrementa, aproximadament, al 
mateix ritme. Així, en un mateix espai físic es pot emmagatzemar electrònicament més quantitat 
de materials que físicament, i a més, aquesta quantitat de materials electrònics és cada vegada 
més gran. 
Més de vuit mil metres de prestatgeries és l’espai físic que ocuparien aquests hipotètics 
materials físics si s’emmagatzemessin localment, i l’espai necessari per a una unitat de discos 
és l’espai físic que ocuparien els corresponents materials electrònics emmagatzemats 
localment. La ubicació de l’emmagatzematge, doncs, planteja una qüestió addicional relativa a 
l’espai: els materials emmagatzemats localment ocupen espai localment, però els materials 
emmagatzemats remotament, des del punt de vista de l’usuari, no ocupen gens d’espai. Per 
exemple, si algú vol un llibre específic que no és a la col·lecció de la seva biblioteca habitual, 
tot el que cal fer és una petició de préstec interbibliotecari: s’omple un formulari, un bibliotecari 
fa una sol·licitud al consorci de préstec interbibliotecari del qual la biblioteca és membre, i 
alguna biblioteca remota tramet el llibre cap a la biblioteca local. El llibre que s’ha demanat 
existeix en el món i ocupa espai en algun lloc, però no ocupa espai a la biblioteca local. Així, 
quan el llibre arriba, l’usuari ha pogut accedir a través de la biblioteca local a material que no 
ocupa espai a la biblioteca local. 
El préstec interbibliotecari ens porta al tema de la propietat versus l’accés a les biblioteques 
físiques, i demostra que per a una biblioteca no és necessari posseir materials per tal de 
proporcionar accés a ells. El rol de lloc on els materials es conserven físicament és un dels rols 
tradicionals de la biblioteca física. Per acomplir aquest rol, la biblioteca física havia de tenir 
aquests materials, i això implicava totes les responsabilitats de la propietat: la decisió inicial de 
què val la pena tenir, i la cura i la conservació a llarg termini d’aquests materials. L’American 
Library Association va publicar per primera vegada l’Interlibrary Loan Code l’any 1917 
(American Library Association, 2001), així que durant gairebé un segle les biblioteques han 
acceptat el rol de proporcionar accés als materials, més que posseir aquests materials. En les 
darreres dècades, les biblioteques físiques han estat experimentant una tendència vers 
augmentar l’accés per damunt de la propietat. Aquest canvi s’ha anat produint a mesura que 
les biblioteques se subscrivien a bases de dades comercials i de tercers per tal d’accedir a 
revistes en format electrònic a les quals no se subscriurien en versió paper, i a mesura que se 
subscrivien a serveis com NetLibrary (www.netlibrary.com) que ofereixen el text complet de 
llibres electrònics que potser les biblioteques no tenen en versió impresa. Aquesta tendència 
probablement continuarà accelerant-se degut a iniciatives com el Google Books Library Project 
(books.google.com/googleprint/library.html) i l’Open Content Alliance 
(www.opencontentalliance.org). En els últims anys hi ha hagut una considerable reacció per 
part de la comunitats bibliotecària i acadèmica en contra dels editors de revistes en resposta a  
la “crisi de les revistes ”, que els ha portat a incrementar el cost per a un accés igual o menor 
(vegeu, fer exemple, la Pew Higher Education Roundtable (1998), i el llibres blancs elaborats 
per la Convocation on Scholarly Communications in a Digital World a la mateixa institució dels 
autors (www.unc.edu/scholcomdig/)). Tanmateix, sigui el que sigui el que ens ofereixi el futur de 
les relacions biblioteca-editors, a mesura que vagi augmentant el nombre de llibres i revistes 
que es publiquen electrònicament, les biblioteques aniran cada vegada més proporcionant 
accés als materials que no posseeixen. Les biblioteques digitals també posseeixen materials, 
tal com en poseeixen les biblioteques físiques que digitalitzen parts de les seves col·leccions. 
Encara que aquests materials estan en formats electrònics, segueixen essent vigents els temes 
del desenvolupament de la col·lecció i el manteniment. Mentre que proporcionar accés a 
materials d’altres institucions no és un nou rol per a les biblioteques físiques, la tendència de 
les biblioteques físiques consisteix en allunyar-se del rol tradicional de la biblioteca com a 
propietària i conservadora de materials. D’altra banda, les biblioteques digitals, i les 
biblioteques físiques que tenen col·leccions digitals, segueixen acomplint aquest rol més 
tradicional. 
Accedir a un llibre demanat via préstec interbibliotecari pot trigar d’uns quants dies a unes 
quantes setmanes, perquè està emmagatzemat lluny de la biblioteca local. En canvi, els 
materials electrònics emmagatzemats remotament són accessibles molt més ràpidament; fins i 
tot amb la connexió telefònica més lenta, accedir a materials electrònics remots és qüestió de 
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minuts, no de dies o setmanes. Així, la ubicació de l’espai en el qual s’emmagatzemen els 
materials físics afecta el temps que es triga per accedir a aquests materials, però aquest efecte 
es redueix dràsticament amb els materials digitals.  
La fisicitat  dels materials electrònics es complica pel fet que una biblioteca digital pot estar en 
un o més llocs mirall  –fent que la biblioteca digital existeixi en diverses localitzacions físiques. 
Potser encara més important, els servidors en els quals existeix la biblioteca digital poden estar 
situats en qualsevol lloc de la Terra (o fins i tot fora de la Terra si es fes realitat l’anomenada 
“Internet interplanetària” (www.ipnsig.org)). Encara que un augment de la distància física 
significa un augment de la latència, la funcionalitat que ofereix la biblioteca digital pot ser la 
mateixa tant si el servidor està a l’habitació del costat com si està al planeta Mart. Una 
aproximació més adequada a l’“espai” ocupat pels materials electrònics, doncs, consisteix en 
no considerar l’espai físic ocupat pels materials electrònics, sinó l’“espai” virtual ocupat per 
aquests materials. 
 
 
ARQUITECTURES DE LA INFORMACIÓ PER A BIBLIOTEQUES FÍSIQUES I DIGITALS     
 
A les biblioteques físiques dels Estats Units d’Amèrica hi ha dos sistemes de classificació que 
s’utilitzen habitualment per organitzar els materials: la classificació de la Library of Congress i la 
Classificació Decimal de Dewey. Aquests sistemes, i altres que tenen uns propòsits similars, 
cobreixen l’espai físic de la biblioteca i els materials. Un sistema de classificació diferent pot 
cobrir el mateix espai físic sense alterar-lo. De fet, això succeeix quan una biblioteca canvia 
d’un sistema a un altre, tal com moltes biblioteques han fet en passar de la Classificació 
Decimal de Dewey a la de la Library of Congress durant les últimes dècades. Aquest procés és 
extraordinàriament laboriós, sobretot si es tracta d’una gran col·lecció, però no implica 
necessàriament cap tipus de renovació de l’espai físic de la biblioteca. (Tot i que el que motivi 
el canvi del sistema de classificació pot ser una renovació o algun altre canvi a gran escala en 
l’espai físic, com ha succeït en la reclassificació que s’està portant a terme a la Duke 
University’s Perkins Library: library.duke.edu/about/perkinsproject/, on s’està passant de la 
classificació de Dewey a la de la Library of Congress). L’espai físic i el sistema de classificació 
utilitzat dins d’aquest espai estan separats de manera lògica. Quan un usuari entra dins d’una 
biblioteca física, una estratègia possible que pot utilitzar per trobar els materials que està 
buscant és consultar un catàleg (de fitxes o en línia), determinar quins topogràfics tenen els 
materials i després trobar-los a les prestatgeries, que estan organitzades segons el topogràfics. 
El topogràfic és el punt de connexió entre l’espai físic i el sistema de classificació que s’hi ha 
aplicat: el topogràfic orienta dins de l’espai físic tant els materials físics com l’usuari d’aquests 
materials, i fins a cert punt uneix les idees manifestades en els materials amb l’espai de les 
idees manifestades en el sistema de classificació. 
D’altra banda, en una biblioteca digital, el propi “espai” és definit pel sistema de classificació 
(encara que sovint aquest sistema no és el de la Library of Congress ni el Decimal de Dewey). 
Quan un usuari accedeix a una biblioteca digital, se li presenta una interfície. Els principis de 
l’arquitectura de la informació suggereixen que aquesta interfície hauria de reflectir el sistema 
de classificació segons el qual està organitzada la col·lecció de la biblioteca digital. Si la 
col·lecció es reorganitza seguint un altre sistema de classificació, la interfície hauria de canviar 
per reflectir-ho. Mentre que un espai físic i un sistema de classificació estan separats 
lògicament, un “espai” digital i un sistema de classificació formen una sola peça: el sistema de 
classificació, fins a cert punt, defineix l’espai digital. Quan el sistema de classificació utilitzat en 
un espai digital canvia, la interacció de l’usuari amb aquest espai canvia. Una biblioteca digital 
fins i tot pot fer servir múltiples sistemes de classificació i permetre a cada usuari seleccionar el 
sistema que prefereixi. 
Encara més important, mentre que els materials físics només poden estar en una sola 
localització, els materials digitals es poden “situar” en múltiples localitzacions. Kwasnik (1999) 
escriu que l’exclusivitat mútua és un requisit dels sistemes tradicionals de classificació: una 
entitat determinada pot pertànyer a una sola i única classe. Aquest requisit d’exclusivitat mútua 
en els sistemes de classificació pot deure’s a que els objectes físics (com els llibres) només 
poden existir en un sol lloc (com ara un sol prestatge d’una biblioteca). Kwasnik admet, no 
obstant, que el principi d’exclusivitat mútua fa difícil una representació realista del coneixement 
(Kwasnik, 1999, p. 28): les idees no es deixen encasellar tan estrictament. La flexibilitat de 
l’espai digital per albergar simultàniament múltiples sistemes de classificació permet que una 
biblioteca digital pugui contenir millor les múltiples idees manifestades pels objectes. Així, una 
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diferència clau entre les biblioteques físiques i les digitals és que les físiques acostumen a 
proporcionar només uns quants punts d’accés per als materials que després es recuperen 
d’unes localitzacions físiques específiques, mentre que les biblioteques digitals proporcionen 
una multiplicitat d’índexs per a l’accés des d’una potencialment gran quantitat de localitzacions. 
Rosenfeld i Morville (2002) suggereixen que l’arquitectura de la informació és fonamentalment 
un exercici de classificació: la tasca de l’arquitecte de la informació és crear un sistema de 
classificació pràctic i intuïtiu segons el qual la informació s’organitzarà i es farà accessible als 
usuaris. És aquest sistema de classificació el que dicta tant l’organització del lloc web com la 
interacció dels usuaris amb ell. Jakob Nielsen suggereix que l’estructura d’un lloc web ajuda els 
usuaris a navegar-hi (www.useit.com/alertbox/20000109.html). Aquest és un dels principis 
essencials de l’arquitectura de la informació: que els sistemes de classificació són importants a 
l’hora de presentar dades electròniques. La metàfora subjacent de l’arquitectura de la 
informació és òbviament la mateixa que la de l’arquitectura física: la metàfora de “navegació” o 
“moviment” a través de la informació es fa servir de manera anàloga a moure’s a través 
d’espais físics.  
D’altra banda, en lloc de navegar per menús i enllaços per trobar materials, l’usuari podria fer 
servir el motor de cerca de la biblioteca digital, si n’hi ha. D’aquesta manera, l’usuari podria 
recuperar una sèrie de materials de la col·lecció de la biblioteca digital que responen a uns 
criteris determinats. Naturalment això també és possible però considerablement més difícil en 
una biblioteca física: recuperar un conjunt de materials de la col·lecció d’una biblioteca física 
requereix que l’usuari iniciï un procés de dues fases: primer determinar el topogràfic dels 
materials que s’han de recuperar, i després moure’s per l’espai físic per recopilar manualment 
aquests materials. Una cerca en una biblioteca digital, en canvi, pot proporcionar a l’usuari una 
citació i un enllaç directe cap a un recurs d’informació (com fan els motors de cerca), o pot 
proporcionar directament el propi recurs (com les bases de dades de text complet).  
Les biblioteques digitals permeten els mateixos dos mètodes per accedir als materials que 
proporcionen les biblioteques físiques –fullejar (“browsing”) i cercar (“searching”)– però 
l’experiència de l’usuari en fer servir aquests mètodes és completament diferent en l’entorn físic 
i en el digital. En primer lloc, fullejar és un mètode eficaç per accedir als materials en una 
biblioteca digital, degut a la integració del sistema de classificació i de l’“espai”. En una 
biblioteca física, d’altra banda, l’eficàcia de fullejar depèn en gran mesura dels materials que 
s’examinen: seria molt ineficaç provar de trobar un llibre específic dins una biblioteca donant 
una ullada, però fullejar revistes és un mètode extremament eficaç per escorcollar una gran 
quantitat d’informació. A més, mentre que cercar pot ser el mètode d’accés més eficaç en una 
biblioteca física (perquè proporciona un punt de connexió entre el sistema de classificació i 
l’espai físic), cercar en una biblioteca digital engloba tant el sistema de classificació com l’espai 
virtual creat per ell. 
Tornem ara a l’arquitectura, física i virtual. Una biblioteca física és presonera de la seva  
fisicitat : és difícil alterar l’arquitectura d’una biblioteca física una vegada s’ha construït: s’ha 
d’emprendre una nova construcció, o l’edifici existent s’ha d’actualitzar amb nous elements, 
com ara l’emmagatzematge en compactes. En canvi, una biblioteca digital es pot reconfigurar 
de manera relativament senzilla després d’haver-se construït. Es poden afegir, eliminar o 
modificar nous “espais”, i es poden afegir nous camins a través de l’espai. Així, des del punt de 
vista de la biblioteca, les biblioteques digitals ofereixen arquitecturalment més flexibilitat i 
menys costos. Des del punt de vista de l’usuari, no obstant, la persistència i l’estabilitat de 
l’arquitectura física ajuden als usuaris habituals i casuals a navegar en un espai “conegut”. Els 
canvis en espais físics o virtuals poden ser irritants i problemàtics per a les persones. Aquest és 
un assumpte d’especial interès en l’entorn digital actual, en el qual la gent utilitza pantalles 
relativament petites per representar l’arquitectura subjacent sencera. De fet, l’espai virtual 
sencer d’una biblioteca digital implota per tal de ser representat en una pantalla d’ordinador, 
PDA o telèfon mòbil. 
En una biblioteca física, les col·leccions especials consisteixen en seccions de la col·lecció 
sencera, i els seus materials generalment es classifiquen de manera que es diferenciïn de la 
col·lecció principal, i s’emmagatzemen en un espai separat. En una biblioteca digital, en canvi , 
potser no hi ha necessitat de separar els ítems d’una col·lecció especial dels ítems de la 
col·lecció general, tant lògicament com arquitectònicament. En una biblioteca digital cap ítem 
de la col·lecció és més o menys accessible que un altre. Tant si la base de la biblioteca digital 
és una estructura de fitxers com si és una base de dades, tots els ítems que conté poden ser 
referits lògicament de la mateixa manera. Aquesta coherència lògica permet flexibilitat 
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arquitectònica: en efecte, la col·lecció sencera d’una biblioteca digital pot ser part d’una o més 
col·leccions especials. 
Algunes biblioteques digitals, però, han creat col·leccions especials d’algun tipus. En un extrem, 
ibiblio (www.ibiblio.org/), una biblioteca digital col·laborativa (Jones, 2001), proporciona accés a 
més de 1.500 col·leccions diferents que són completament independents. Aquestes són 
particions de la biblioteca digital sencera, i estan definides per les àrees temàtiques del seu 
conjunt de col·laboradors. Altres biblioteques digitals proporcionen particions específiques que 
no són mútuament excloents i que poden servir com a exposicions. La Perseus Digital Library, 
per exemple, manté una “exposició” sobre Hèrcules (www.perseus.tufts.edu/Herakles/) i una 
altra sobre els Jocs Olímpics de l’antiguitat (www.perseus.tufts.edu/Olympics/). En el moment 
que s’escrivia aquest article, l’American Memory Project destacava les col·leccions Ansel 
Adams i African-American Sheet Music (memory.loc.gov/ammem/). És possible per a una 
biblioteca digital crear una col·lecció especial; simplement ha de proporcionar un accés fàcil a 
un subconjunt de recursos seleccionats dins de la col·lecció. Efectivament, es poden crear 
tantes col·leccions especials com es vulgui “tallant” la col·lecció sencera de diferents maneres: 
ibiblio, Perseus i American Memory han creat col·leccions especials creant col·leccions 
separades arquitectònicament, però no lògicament. També és comparativament fàcil modificar 
aquestes col·leccions especials passat un temps, d’una manera que no és fàcil de fer en una 
biblioteca física. Aquestes exposicions o col·leccions especials es poden mantenir 
indefinidament donat que els materials virtuals poden existir en múltiples localitzacions i són 
infinitament reutilitzables, sense els costos de l’espai físic. Crear o canviar una col·lecció 
especial en una biblioteca física requereix moure físicament els materials; crear o canviar una 
col·lecció especial en una biblioteca digital requereix l’alteració o la còpia dels enllaços a les 
pàgines web. 
Una biblioteca física és presonera de la seva fisicitat , però una biblioteca digital és presonera 
de la seva tecnologia. L’espai físic és clarament més important a les biblioteques físiques que a 
les digitals, però les digitals depenen més de l’energia que les físiques. Sense electricitat, una 
biblioteca física moderna hauria de deixar de banda alguns serveis però podria mantenir les 
prestacions bàsiques. Una biblioteca digital és inútil sense l’energia necessària per transferir i 
visualitzar la informació. Aquesta diferència en les necessitats crucials de les biblioteques 
físiques i digitals reflecteix la natura de les manifestacions de matèria o energia de les idees 
contingudes en els materials respectius. Així, la matèria domina les biblioteques físiques i 
l’energia domina les biblioteques digitals, i aquestes diferències es troben al llarg del contínuum 
físico-conceptual de les biblioteques com a lloc. 
En resum, veiem que les necessitats i els usos de l’espai físic són dràsticament diferents per a 
les biblioteques físiques i les digitals. Les biblioteques físiques estan lligades per una 
arquitectura física més o menys estàtica que dicta com es pot accedir als materials físics, 
mentre que les biblioteques digitals poden aprofitar les característiques espacio-temporals dels 
materials digitals per proporcionar una sèrie d’arquitectures que proporcionen més control 
sobre les col·leccions però que necessiten energia per exercir aquest control. Les biblioteques 
físiques depenen sobretot dels sistemes de classificació per localitzar els materials en l’espai 
físic, mentre que les biblioteques digitals depenen del sistemes de classificació per localitzar els 
materials en l’espai conceptual, permetent que un ítem pugui tenir molts “topogràfics” dins d’un 
sol sistema de classificació, i permetent que els ítems es puguin trobar a través de diversos 
sistemes de classificació diferents. Les biblioteques digitals depenen de l’electricitat per a la 
representació, i per això s’adapten millor als materials que es troben a l’extrem conceptual del 
contínuum de la biblioteca com a lloc. Ara ens ocuparem de les importants funcions de 
seleccionar i preservar aquests materials. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LECCIÓ I PRESERVACIÓ      
 
Dues de les qüestions més fonamentals a les quals s’enfronta una biblioteca són 
l’emmagatzematge i el manteniment al llarg del temps. Així doncs, cal prendre decisions sobre 
quin és el millor ús de l’espai d’emmagatzematge disponible i sobre com es poden preservar 
els materials al llarg del temps. Aquests assumptes requereixen dues classes de decisions: 
quins materials s’inclouran dins de l’espai, i quins materials s’emmagatzemaran a llarg termini o 
s’eliminaran de l’espai. En molts sentits, les qüestions relatives al desenvolupament de la 
col·lecció són les mateixes per a les biblioteques físiques i les digitals, pel que fa a materials 
que responguin a la missió de la biblioteca, el procés d’avaluació i les despeses associades a 



Traduccions del CBUC; 36 (Març 2008) 
 

La biblioteca digital com a lloc  / J. Pomerantz, G. Marchionini 

 
9

l’adquisició o la llicència. Una distinció important entre el desenvolupament de la col·lecció a les 
biblioteques físiques i les digitals, però, és que la biblioteca física està limitada per l’espai físic 
disponible per als materials seleccionats, mentre que la biblioteca digital està limitada pels 
materials que estan disponibles. Les funcions del manteniment i la preservació també 
difereixen de manera significativa. 
 
Espai d’emmagatzematge 
La decisió relativa a quins materials s’inclouran en l’espai d’emmagatzematge es coneix com a 
desenvolupament de la col·lecció. El procés de desenvolupament és fonamentalment el mateix 
per als materials físics i digitals: identificar materials adequats a la missió de la biblioteca i al 
pressupost, avaluar la qualitat de les idees representades en els materials i emmagatzemar el 
que pot ser emmagatzemat tenint en compte l’espai disponible. Els costos relacionats amb el 
desenvolupament de la col·lecció són els mateixos per als materials físics i digitals: hi ha costos 
relacionats amb valorar i recopilar els materials, mantenir-los al llarg del temps i fer-los 
accessibles als usuaris.  
La forma dels materials no és tan important com la qualitat de les idees representades en 
aquests materials, i els bibliotecaris i altres interessats continuaran invertint un esforç 
considerable en avaluar el valor dels materials que inclouen a les seves biblioteques. A les 
biblioteques físiques, aquest esforç de seleccionar i adquirir materials recau gairebé 
completament en els bibliotecaris. A les biblioteques digitals, la naturalesa dels materials 
digitals permet que els usuaris i altres interessats participin directament en la selecció i 
adquisició. No obstant, encara està evolucionant la manera com les contribucions dels usuaris 
poden encaixar en els models d’assegurament de la qualitat total que les biblioteques han 
desenvolupat al llarg dels anys. 
Hi ha dues maneres perquè els materials electrònics puguin arribar a existir: un objecte pot ser 
“digitalitzat” –és a dir, es pot fer una representació electrònica d’un objecte físic, escanejant-lo, 
fotografiant-lo digitalment o amb algun altre mètode de representació–, o un objecte pot ser 
“originalment digital” (“born digital”) –és a dir, s’ha creat electrònicament i no en un format físic. 
La digitalització, però, és cara –tan cara, de fet, que organitzacions com l’Institute of Museum 
and Library Services (www.imls.gov) i el National Endowment for the Humanities 
(www.neh.gov/ ) concedeixen subvencions per recolzar projectes de digitalització, ja que moltes 
institucions no es poden permetre emprendre tal esforç sense recolzament econòmic. Per 
materials que són únics, rars o fràgils, la digitalització pot ser la millor manera d’assegurar que 
aquests materials (o com a mínim representacions alternatives de les idees manifestades en 
aquests materials) són accessibles per als usuaris, o fins i tot accessibles a llarg termini. Els 
materials originalment digitals, d’altra banda, es poden considerar menys cars de produir –com 
és lògic, no costa res digitalitzar-los, i el cost per crear determinats tipus de materials 
digitalment pot ser menor que el cost de crear materials similars físicament (per exemple, editar 
un vídeo físic requereix un equipament car que és innecessari per editar un vídeo digital). Els 
materials originalment digitals no són, a més, ni rars ni únics, ja que el cost de copiar materials 
digitals és tan baix que és pràcticament inexistent. Així i tot, la tasca humana de crear i 
catalogar i els costos de la propietat intel·lectual segueixen essent significatius tant per als 
materials físics com per als digitals. 
Les biblioteques físiques han de tenir en compte els límits de l’espai d’emmagatzematge en el 
desenvolupament de la col·lecció, que també afecta l’experiència de l’usuari dins de la 
biblioteca física com a lloc. Les biblioteques digitals estan menys limitades per l’espai 
d’emmagatzematge però en lloc d’això estan limitades per les fonts d’energia que igualment 
afecten l’experiència de l’usuari dins de la biblioteca digital com a lloc. Més important encara: 
les biblioteques físiques i digitals han d’avaluar el valor de les obres que volen afegir a la 
col·lecció, independentment de la seva forma de representació. També han de considerar les 
despeses d’adquisició i/o llicència, i la qüestió de mantenir i preservar la col·lecció, qüestió de 
la qual ens ocupem tot seguit. 
 
Preservació 
Una vegada un objecte està en format digital, els costos que comporta mantenir-lo al llarg del 
temps són els mateixos tant si es tracta d’una representació digital d’un objecte físic com si 
l’objecte és originalment digital. Hi ha diversos costos ocults relacionats amb el manteniment 
dels objectes digitals al llarg del temps (Hedstrom i Ross, 2003; National Science Foundation 
and Library of Congress, 2003). En primer lloc, el maquinari dels ordinadors té un període de 
vida limitat: la unitat de discos en què està emmagatzemat un objecte digital s’acabarà 
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espatllant o el servidor on està instal·lat el disc dur caldrà que es modernitzi. En aquestes 
situacions, l’objecte digital s’haurà de migrar cap a un altre maquinari. Igualment, els 
bibliotecaris o els administradors del sistema que controlen el maquinari han d’ocupar-se 
regularment d’actualitzar el programari. Una segona despesa de manteniment dels objectes 
digitals ve donada pels canvis en els formats. Al llarg del temps, els formats d’arxius canvien –
s’utilitzen noves aplicacions, apareixen noves versions i canvia la funcionalitat, i finalment les 
aplicacions deixen d’utilitzar-se. Aquest canvi en les aplicacions i la funcionalitat requereix que 
al llarg del temps els objectes digitals s’hagin de “portar” cap a nous formats que siguin 
compatibles amb les noves aplicacions. En resposta a aquesta qüestió, Adobe Systems està 
intentant posicionar el seu programari Acrobat com un estàndard per arxivar documents de text, 
de manera que tant les dades d’un document com la forma del document es puguin mantenir a 
llarg termini (Adobe Systems Inc., 2002). Aquesta és una solució atractiva en molts aspectes, 
però limitada als documents i objectes digitals que emulen el format paper, i potser no és una 
solució viable per als objectes digitals que estan en altres formats, com els vídeos, la música o 
els conjunts de dades. 
Mentre que els objectes físics òbviament també necessiten manteniment al llarg del temps, el 
període de temps en el qual necessiten el manteniment és generalment més llarg que en els 
objectes digitals. El període de vida útil dels mitjans digitals varia segons el mitjà (potser només 
un o dos anys per a la cinta magnètica, de cinc a deu anys per als discos magnètics, i trenta o 
més per als discos òptics, encara que les estimacions varien (Rothenberg, 1995, Van Bogart, 
1995)); el període de vida útil dels objectes físics acostuma a ser molt més ampli. Moltes 
biblioteques tenen llibres que tenen més de cent anys i que estan en perfectes condicions de 
lectura (encara que potser ja no estan en circulació); és improbable que qualsevol format digital 
que existeix en l’actualitat pugui ser fàcilment utilitzable d’aquí a cent anys. Altres formats 
d’objectes físics encara tenen un temps de vida més gran: l’escultura, per exemple, si es 
conserva adequadament, pot durar centenars o fins i tot milers d’any (el David de Miquel Àngel, 
per exemple, té aproximadament 500 anys, mentre que la Venus de Milo en té més de dos mil. 
(La Venus de Milo, és clar, no va ser conservada adequadament durant centenars d’anys, però 
des del seu descobriment el 1820 el que queda d’ella sí que ho ha estat.) Així doncs, la qualitat 
de l’espai d’emmagatzematge també té importància (per exemple la temperatura, la humitat, 
etc.), i els arxivers tot just estan començant a tenir experiència amb els mitjans digitals 
d’emmagatzematge per determinar els requisits ambientals. L’estat actual de la preservació 
digital consisteix en planificar migracions regulars amb els seus costos associats. Una 
alternativa a aquest enfocament és fer rèpliques de forma massiva, amb l’esperança que una 
part de les còpies persistirà a través de les migracions locals; un projecte en aquesta línia és 
LOCKSS (lockss.stanford.edu) Amb aquesta proposta, és clar, ens trobarem amb tots els 
problemes de control de les versions amb els que ja ens hem trobat al llarg dels segles en els 
manuscrits copiats a mà.  
Tant si un objecte és un objecte físic, una representació digital d’un objecte físic, o un objecte 
originalment digital, un tema constant és la decisió de conservar l’objecte a llarg termini o 
eliminar-lo: als arxius aquest és el procés de valoració, i a les biblioteques és el procés 
d’esporgada. Aquesta funció arxivística és necessària a les biblioteques físiques per assegurar 
que només els materials més valuosos es mantenen dins de la col·lecció a llarg termini. El valor 
pot ser definit de moltes maneres, com ara els materials que són més valuosos en termes 
monetaris, els ítems únics o poc freqüents, o els ítems que s’utilitzen més. El procés pel qual 
aquesta avaluació té lloc és descrit de manera ben clara per Eastwood et al. (2001, p. 18): 
“estudiar els propis registres i determinar els diversos elements d’ells que és probable que els 
donin un valor continu, per exemple, la seva utilitat per a fins legals, el seu valor com a 
evidència del funcionament i l’organització del seu creador, o el seu potencial per a la recerca”. 
Naturalment, com més gran és l’espai físic que ocupa una biblioteca, més material es pot 
conservar en la seva col·lecció. De manera similar, com més gran és el volum de la unitat de 
discos on resideix una biblioteca digital, més material es pot conservar en la seva col·lecció 
digital. No obstant, tant en els espais físics com en els virtuals, com més gran és l’espai i com 
més material conté, més gran és la necessitat que l’espai estigui ben organitzat i mantingut, i 
més temps haurà de dedicar el bibliotecari a gestionar els materials i l’espai.  
Així, les biblioteques físiques i digitals han de considerar quina és la millor manera de preservar 
els materials i quins són els costos de fer-ho, quan es prenen decisions sobre el 
desenvolupament de la col·lecció. Els bibliotecaris poden aprendre dels arxivers què es 
necessita per preservar materials físics; els bibliotecaris que treballen amb recursos digitals 
tenen el repte de descobrir com preservar materials digitals i quins seran els costos, ja que 
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tenim poca experiència sobre la qual emetre judicis. De moment, la millor solució és fer de 
forma regular conversions i actualitzacions, dels costos de les quals només podem fer 
estimacions, més que pressupostos precisos. 
 
 
ESPAIS PER A LES PERSONES        
 
La biblioteca física com a lloc 
Les biblioteques han servit durant molt de temps de llocs importants per a les persones per 
treballar, pensar i col·laborar. Moltes biblioteques universitàries són literalment catedrals del 
saber amb impressionants trets arquitectònics. La nova seu de la Seattle Public Library Central 
(www.spl.org/) és un exemple contemporani de com les biblioteques poden treballar amb 
arquitectes i artistes per crear missatges espacials per als usuaris. En essència, els espais de 
la biblioteca s’utilitzen tant per inspirar idees i sentiments com per servir a les funcions 
utilitàries. No obstant, algunes biblioteques noves estan començant a definir directament nous 
models espacials en els quals la biblioteca és realment un lloc híbrid, físic i digital. Per exemple, 
en descriure el nou edifici de la biblioteca de ciències de la salut a la University of Maryland, 
Weise (2004, p. 10) escriu: “hem fet tot el que hem pogut per proporcionar [als usuaris] uns 
serveis tals que facin que no hagin de venir a la biblioteca”. Així mateix, hi ha projectes en curs 
a la University of British Columbia i a la California State University at Northridge per substituir la 
biblioteca universitària existent per un centre d’aprenentatge en el qual els espais de treball, 
orientats a les persones, es troben en una ala i els materials físics estan emmagatzemats en 
una altra ala, en un dipòsit de compactes, amb la temperatura controlada (freda), gestionada 
per un Sistema Automatitzat d’Emmagatzematge i Recuperació  
(www.library.ubc.ca/home/asrs/; Kirsch, 1999).  
Dues forces socials relacionades que han generat força reflexió sobre les biblioteques com a 
llocs són la popularització d’Internet i l’aparició de grans cadenes de llibreries com Barnes and 
Noble i Borders. És interessant observar que aquestes dues forces van emergir amb poc temps 
de diferència, a mitjans dels anys 90. Com sap qualsevol persona que en la dècada passada 
hagi estat en un centre comercial, aquestes llibreries contenen seients còmodes en àrees 
semblants a sales d’estar, espais de joc per als nens, i cafeteries. Essencialment, aquestes 
llibreries tracten de representar el paper del que Oldenburg (1999) anomena “tercers llocs”.  Els 
primers dos llocs són la llar i el lloc de treball, mentre que el tercer lloc és un lloc exclusivament 
social: la plaça del poble, les cantonades o el pub local, per exemple. Els tercers llocs són “llocs 
públics que acullen trobades d’individus regulars, voluntàries, informals i feliçment esperades” 
(Oldenburg, 1999, p. 16). Tal com Coffman (1998) destaca, aquestes llibreries tracten de crear 
deliberadament entorns a l’estil dels tercers llocs, oferint ambients atractius i un programa 
d’esdeveniments. 
L’arribada d’aquestes llibreries “tercer lloc” va portar Coffman (1998) a plantejar la qüestió: 
“Què passaria si gestionéssiu la vostra biblioteca com una llibreria?” La Multnomah County 
Library a Oregon va ser una de les primeres biblioteques que va oferir una cafeteria, associant-
se amb Starbucks Coffee l’any 1997 (Macleod, 1998). Des d’aleshores, moltes altres 
biblioteques –tant públiques com universitàries– han incorporat cafeteries. Les cafeteries, però, 
són només un cas dins de la tendència de les biblioteques a crear espais que siguin atractius 
per als usuaris i que puguin servir com a espais socials. Hi ha una preocupació especial per 
atreure a estudiants universitaris, perquè hi ha qui creu que, amb l’arribada del World Wide 
Web, utilitzen cada vegada menys la biblioteca. L’article de Carlson (2001) titulat “The deserted 
library” retratava una situació en la qual l’ús creixent de materials electrònics pels estudiants 
significava un ús decreixent dels materials i serveis de dins l’edifici de la biblioteca. Aquest 
article va provocar un cert pànic en el món de les biblioteques universitàries, causant, fins i tot, 
que alguns directors de biblioteques dimitissin, tal com informa Albanese (2003). Aquesta 
tendència també pot haver influït en les decisions de destinar diners a les biblioteques 
universitàries dels últims anys 90 i dels primers anys 2000, tant per renovar els edificis ja 
existents com per construir nous edificis de biblioteques [2] (Fox, 2002). 
Aquesta tendència també va influir en el desenvolupament de l’instrument de mesura 
LibQUAL+ (www.libqual.org/) per avaluar la qualitat dels serveis de les biblioteques. LibQUAL+ 
avalua la qualitat al llarg de quatre dimensions, una de les quals és què pensa l’usuari sobre la 
biblioteca com a lloc (Heath et al., 2003). Al llarg d’aquesta dimensió, LibQUAL+ inclou 
preguntes relatives als sentiments de l’usuari sobre la biblioteca com a: 

• un espai que facilita un estudi tranquil; 
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• un refugi per a la tranquil·litat i la solitud; 
• un lloc per a la reflexió i la creativitat; 
• un emplaçament confortable i atractiu; i com a 
• un entorn contemplatiu 

Totes aquestes qüestions es veuen afectades per l’ambient de l’espai, i els sentiments de 
l’usuari sobre l’espai. Molts informes de biblioteques que han portat a terme enquestes 
LibQUAL+ després es pregunten com pot la biblioteca fomentar un bon ambient, per tal que els 
usuaris sentin que la biblioteca és confortable i atractiva, un lloc per a l’estudi tranquil, la 
reflexió i la creativitat (www.libqual.org/Information/Related_Sites/; Cook and Heath, 2001). 
Però què passa si l’usuari troba que les cafeteries són confortables i atractives, o que el parc és 
un lloc per a la reflexió i la creativitat? Què passa si l’usuari prefereix anar a la cafeteria local? 
La fisicitat de les biblioteques està lligada a un lloc per naturalesa: l’usuari ha de desplaçar-se 
físicament a la biblioteca per prendre part en l’entorn. Si cal escollir entre diferents llocs físics 
on es poden portar a terme tasques similars –per exemple una biblioteca o una llibreria per 
accedir a materials impresos, o la cafeteria local com a lloc per seure i treballar–, ens sorprèn 
que els usuaris escullin l’entorn físic més atractiu? A mesura que la funcionalitat de les 
biblioteques es fa disponible virtualment, ¿ens sorprèn que els usuaris no vinguin a la biblioteca 
física, i en canvi facin ús d’aquesta funcionalitat en altres entorns físics, més atractius o més 
oportuns? 
 
L’entorn electrònic com a lloc 
Al costat d’aquest moviment per crear entorns físics més atractius, hi va haver un moviment per 
crear entorns digitals que fossin més semblants als físics. Aquest període, entre mitjans i finals 
dels anys 90, va veure el sorgiment de l’arquitectura de la informació com a professió i com a 
camp d’estudi. Com hem dit més amunt, el camp de l’arquitectura de la informació es 
fonamenta en un sentit metafòric de l’espai digital. Encara que, naturalment, no existeix cap 
cafeteria en línia, sí que hi ha entorns virtuals més o menys atractius. Kalay i Marx (2001, p. 9) 
suggereixen que la manera natural i lògica de dissenyar un entorn virtual atractiu és basar-lo en 
l’espai físic: “el disseny de llocs en el Ciberespai pot, i fins i tot ha de, tenir en compte els 
principis que han estat guiant durant segles la creació d’espais físics”. En un cas extrem de 
disseny virtual basat en el disseny físic, Frischer (2005, p. 47-48) descriu el CVRLab a la 
University of California de Los Angeles, que crea “models virtuals en tres dimensions, 
autenticats científicament, de llocs que pertanyen al patrimoni cultural de la humanitat”, com ara 
el Fòrum Romà, la Casa d’August i el Colosseu de Roma: llocs físics, encara que són llocs dels 
que ja no és possible conèixer els detalls precisos del seu disseny físic. No obstant, no tot el 
disseny virtual es basa d’una manera tan literal en el disseny físic; n’hi ha de més metafòrics. 
Basar l’experiència digital del lloc en l’experiència física proporciona a l’usuari un entorn 
familiar, i d’aquesta manera es creen menys barreres de cara a l’ús. Les millors pràctiques en 
arquitectura de la informació i disseny de webs concorden amb aquest enfocament. Vincent 
Flanders, en el seu lloc web de divertit nom, webpagesthatsuck.com, i en el seu llibre del 
mateix títol (Flanders i Willis, 1998) satiritza els llocs web mal dissenyats, i destaca quins 
elements han contribuït al mal disseny, com a mètode irònic per ensenyar bon disseny de 
webs. Flanders es queixa de molts elements del disseny de webs, però fonamentalment el seu 
missatge és un de sol: la funció del disseny de webs és presentar la informació a l’usuari de 
manera tan eficaç com sigui possible, sense elements de disseny innecessaris que el distreguin 
de la pròpia informació. Jakob Nielsen diu un missatge semblant al seu lloc web (useit.com) i al 
seu llibre (Nielsen, 2000): el bon disseny crea una experiència positiva per als usuaris del lloc 
web. Els entorns virtuals poden ser més o menys “confortables” degut al seu disseny. Tal com 
s’ha tractat més amunt, les persones tracten les seves experiències de “moure’s a través” 
d’espais virtuals de manera anàloga a moure’s a través d’espais físics; així doncs, un espai 
virtual ben dissenyat contribueix a ser un espai més atractiu per als usuaris. 
En una biblioteca digital, aquesta filosofia de disseny pot portar a centrar-se en el que, en una 
biblioteca física, s’anomena “senyalització”: la retolació d’àrees on se situen els materials o 
serveis, per tal que els usuaris els puguin trobar fàcilment. Les diferents biblioteques digitals 
prenen diferents enfocaments respecte a la senyalització. Tal com s’ha parlat abans, en un 
espai digital, el sistema de classificació és equivalent a l’organització de l’espai. És més: el 
subconjunt del sistema de classificació que està disponible per a l’usuari és equivalent a la 
senyalització. Dos exemples il·lustraran aquest punt. El Math Forum (mathforum.org) organitza 
la seva col·lecció segons la matèria i el nivell d’estudis. La Digital Library for Earth System 
Education (DLESE, dlese.org) proporciona quatre sistemes de classificació simples a través 
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dels quals l’usuari pot accedir a la col·lecció: Nivell d’estudis, Tipus de recurs, Col·leccions i 
Estàndards. Aquests models de classificació representen a la vegada com s’organitzen els 
materials en la col·lecció de la biblioteca i digital, i com accedeixen als materials els usuaris. 
Una altra distinció entre els entorns físics i electrònics com a espais és la de l’accessibilitat dels 
materials en aquests espais. En una biblioteca física, l’usuari només pot accedir a la col·lecció 
anant físicament a la biblioteca. En una biblioteca digital, l’usuari pot accedir a la col·lecció 
electrònicament des de qualsevol lloc sense haver d’anar físicament a la biblioteca. No obstant, 
es produeix una situació interessant a les biblioteques físiques que tenen recursos electrònics: 
els materials electrònics no són accessibles físicament, i els materials físics no són accessibles 
electrònicament. Així, les biblioteques físiques tenen dues col·leccions mútuament 
inaccessibles, la física i la digital. En molts casos, les biblioteques físiques tenen versions 
físiques i digitals del mateix document (cosa que normalment significa diferents despeses); 
nosaltres suggerim, però, que el format de representació comporta diferents tipus de serveis de 
valor afegit que fan que les experiències dels usuaris amb el mateix treball intel·lectual siguin 
força diferents. És aquí on les qüestions plantejades per l’entorn de la biblioteca com a lloc 
divergeixen d’una manera més evident: si l’usuari està utilitzant materials digitals, tant si està 
en una biblioteca física com a casa com a la feina, l’experiència serà més similar que si l’usuari 
està utilitzant materials físics per al mateix treball a la biblioteca o a casa. En essència, per a 
l’usuari, l’experiència de la biblioteca com a lloc depèn més de la forma del material i de quins 
serveis addicionals proporciona la biblioteca que de si el seu cos es troba en una biblioteca 
física o en qualsevol lloc utilitzant una biblioteca digital. 
Mentre que les col·leccions físiques i digitals són mútuament excloents, els espais físics i 
digitals “habitats” pels usuaris d’aquestes col·leccions no ho són. Millor dit, aquests espais se 
superposen l’un damunt de l’altre. Un usuari pot estar present de manera simultània en una 
biblioteca física i en una digital, o pot estar present en algun tercer lloc i fer ús de recursos 
digitals i serveis físics (p.ex. préstec interbibliotecari). 
En suma, existeix un contínuum d’entorns, que van des dels que són completament físics fins 
als completament digitals, amb una gamma d’híbrids. Els espais a l’extrem físic d’aquest 
contínuum tenen la capacitat d’afectar profundament l’experiència de l’usuari: per exemple, 
com hem esmentat abans, tant les catedrals com la nova seu principal de la Seattle Public 
Library són magistrals obres arquitectòniques que construeixen missatges espacials. Els espais 
a l’extrem digital d’aquest contínuum, d’altra banda, s’empobreixen en comparació. Molts 
“espais” en línia són impressionants assoliments pel que fa a l’habilitat tècnica i la visualització 
de les dades (vegeu, per exemple, alguns dels espais capdavanters a l’Atlas of Cyberspaces 
(www.cybergeography.org/atlas/)) però molts d’ells, per no dir la majoria, no es poden distingir 
de si són llocs de treball o de joc perquè les limitacions de la tecnologia requereixen els 
mateixos aparells físics i els mateixos estils d’interacció. En conseqüència, les biblioteques 
físiques poden ser meravelloses i inspiradores, mentre que els biblioteques digitals actuals són 
espais empobrits. Aquests espais meravellosos i inspiradors, no obstant, poden ser 
summament restrictius, requerint un esforç humà considerable per accedir a les idees 
contingudes en l’espai, mentre que els empobrits espais digitals poden permetre un accés més 
directe a aquestes idees. Així, la clàssica tensió arquitectònica entre forma i funció és força 
vívida a les biblioteques, tant a les físiques com a les digitals. 
 
Espais individuals 
Hi ha espais meravellosos i inspiradors que per naturalesa també són espais compartits: la 
majoria de les biblioteques estan dissenyades per donar servei a múltiples grups d’usuaris i a 
múltiples usuaris. La biblioteca física és un espai on es reuneixen els individus. Encara que és 
possible que un individu utilitzi la biblioteca tot sol, sempre hi haurà altres persones en l’espai: 
altres usuaris o bibliotecaris. Les úniques biblioteques que estan dissenyades per a només un 
usuari són les biblioteques personals, biblioteques reunides per un sol individu per al seu ús 
privat. Aquestes biblioteques no són espais compartits; en canvi, són espais individuals, sovint 
al despatx o a la casa d’algú; és a dir, en l’espai personal d’algú, l’espai que algú personalitza 
per adaptar-lo a un mateix. 
Aquests espais individuals estan començant a sorgir a l’arena digital. Els sistemes d’ajuda al 
desenvolupament de la col·lecció per als espais personalitzats estan naixent i desenvolupant-
se, tal com ja s’ha treballat en agents personalitzats per recuperar i filtrar la informació (Foltz i 
Dumais, 1992; Rhodes i Starner, 1996). Malgrat que la idea dels espais d’informació 
personalitzada es remunta com a mínim al Memex (Bush, 1945), fins avui s’ha treballat poc en 
sistemes per a l’organització personalitzada de la informació recollida per un sol individu. Els 
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sistemes experimentals per portar a terme aquesta funció han començat a sorgir recentment, i 
prenen dos enfocaments diferents: el primer consisteix en permetre a l’usuari buscar en els 
seus propis arxius utilitzant un enginy de cerca (per exemple: Google Desktop, 
desktop.google.com, i Beagle, beagle-project.org), i el segon consisteix en efectuar el que 
Microsoft anomena una “pregunta implícita” (Kanellos, 2003): es fa la cerca automàticament en 
els arxius de l’usuari, i les dades es recuperen adequant-se al context (“context-sensitively”). La 
col·lecció digital personal més extensa actualment és Gordon Bell’s LifeBits Project 
(research.microsoft.com/research/barc/MediaPresence/MyLifeBits.aspx): Bell està intentant 
reunir representacions digitals de literalment tot allò que entra en contacte amb ell cada dia 
(Gemmell et al., 2002). El projecte LifeBits és, doncs, una col·lecció individual en tots els 
sentits: és una col·lecció sobre, creada per i organitzada per una sola persona. A mesura que la 
tecnologia per a ordinadors portàtils (Starner, 1996; De Vaul et al., 2004) i xarxes d’àrea 
personal (Zimmerman, 1996; Gutierrez et al., 2001) millori i es generalitzi, serà possible que es 
creïn més col·leccions individuals que incloguin vestigis d’experiències personals com a parts 
integrals de la col·lecció –amb implicacions significatives per a futures cerques i futurs usos de 
la col·lecció. 
Borgman (2003) suggereix que el següent front de recerca en l’arena de la biblioteca digital és 
la biblioteca digital personal, i Beagrie (2005) tracta diversos fronts de recerca i 
desenvolupament relacionats amb la captura i gestió d’informació personal. No obstant, no està 
clar si tals espais personals d’informació es poden considerar raonablement biblioteques. Per 
descomptat, com a les biblioteques tradicionals, un espai personal d’informació està pensat per 
a un grup específic d’usuaris: de fet, un grup molt específic d’una sola persona. I com les 
biblioteques tradicionals, un espai personal d’informació proporciona una arquitectura per a la 
col·lecció i l’organització dels materials i funcionalitat per utilitzar i compartir aquests materials. 
Però això no és suficient per distingir un espai personal d’informació de molts altres espais, tant 
físics com digitals. El que manca als espais personals d’informació que hi ha actualment, que 
les biblioteques tradicionals sí que tenen, són serveis amb intermediaris humans: és a dir, amb 
bibliotecaris. És clar que les primeres biblioteques digitals tampoc no comptaven amb serveis 
amb intermediaris humans, i a moltes encara els manquen, encara que aquests serveis han 
començat a sorgir en algunes biblioteques digitals grans, com ara la National Science Digital 
Library (nsdl.org; Silverstein, 2003). Així que hi ha raons per esperar que la funcionalitat de la 
intermediació humana es pugui implementar en els espais personals d’informació, tot i que 
encara s’ha de veure si això suposarà que l’usuari específic proporcioni alguna forma de 
mediació per a ell mateix desplaçada en l’espai i/o el temps, o automatitzar els serveis que 
actualment són manuals, o el desenvolupament d’agents informàtics, o alguna altra solució. El 
que és clar, no obstant, és que les biblioteques digitals tenen potencialment molta més amplitud 
que les biblioteques físiques per integrar i impulsar els espais personals. 
 
 
ESPAIS PER TREBALLAR       
 
Els espais electrònics (p.ex. biblioteques digitals) permeten a les persones entrar en contacte 
amb un conjunt determinat de funcionalitats (p.ex. serveis de biblioteca) en un espai físic de la 
seva preferència. Si un individu prefereix les cafeteries o el parc com a espais per treballar o 
estudiar o meditar, serà poc probable que utilitzi una biblioteca pública. En aquest cas, és 
necessari portar aquest conjunt de funcionalitats vers l’individu. 
En una reflexió sobre el futur de les biblioteques digitals, Marchionini (2003) afirma que “a 
mesura que les TI esdevenen més dominants, els lligams entre l’espai físic i el ciberespai es 
fan menys clars i més permeables.” Aquesta difuminació dels lligams és més òbvia en els 
avenços en el que s’anomena “realitat augmentada” (“augmented reality”), en la qual el món 
físic és literalment embolcallat amb valors afegits digitals. Els plànols (“blueprints”) en les lents 
per als treballadors de manteniment i, en medicina, les visualitzacions projectades damunt dels 
pacients de cirurgia són exemples que s’han popularitzat, mentre que Back et al. (2001) han 
estudiat llibres infantils dotats d’efectes de so que signifiquen un pas endavant per als sistemes 
d’aprenentatge comercials com LeadPad. En una línia semblant, Huang (2001) tracta el que ell 
anomena “arquitectura convergent”. Huang, un arquitecte d’edificis, és d’alguna manera més 
conservador que Marchionini quan declara que “hi ha poca o cap interacció o coordinació entre 
les activitats portades a terme virtualment i les portades a terme físicament… Això desemboca 
en una incapacitat per complir un dels principis centrals de l’arquitectura: alinear l’estructura, o 
la forma, d’un espai amb el seu ús, o funció (Huang, 2001, p. 150). 
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Una biblioteca és fonamentalment una tecnologia d’“atracció” (“pull”), a la qual l’usuari ha 
d’anar, tot apartant-se del seu camí, per recuperar deliberadament materials. Això passa tant a 
les biblioteques físiques com a les digitals: un usuari ha d’anar a una biblioteca física i ha de 
buscar materials i per a alguns tipus de materials ha de literalment treure’ls de les 
prestatgeries. De manera similar, un usuari ha d’anar a una biblioteca digital i ha d’utilitzar una 
tecnologia que sovint és considerada com una tecnologia d’atracció –HTTP– per recuperar 
pàgines web. “Anar” a la biblioteca digital, no obstant, comporta menys temps i esforç que anar 
a la biblioteca física, ja que l’anada és virtual. A més, és factible que els materials de la 
biblioteca digital puguin ser “empesos” (“pushed”) cap als usuaris a través de serveis d’alerta, 
de subscripció o publicitaris, com ara RSS. 
Una diferència important entre la visita física i la digital a la biblioteca és l’exclusivitat de la visita 
física. Si algú visita un lloc físic, no pot estar simultàniament en un altre lloc. Això no passa als 
llocs digitals, on els individus poden treballar simultàniament en múltiples espais, tant 
activament, per exemple per mitjà de l’ús de múltiples finestres, o automàticament, per exemple 
per mitjà de processos automatitzats i programes dimoni. De fet, en el cas extrem de robatori 
d’identitat, algú podria estar “present” en una sèrie de llocs al mateix temps sense saber que 
s’estan executant accions que poden tenir un significat i un impacte importants en la seva vida. 
Aquesta classe de gestió de la presència és decisiva en el món físic, ja que les preferències 
d’algú per interactuar amb la informació –és més, la capacitat d’algú per interactuar amb la 
informació– canvien a mesura que la persona es mou per l’espai: un pot, per exemple, preferir 
comunicar-se per telèfon i interactuar amb la informació de la xarxa a l’oficina, però comunicar-
se cara a cara i interactuar amb el paper a casa. Naturalment, la interacció d’algú amb els 
objectes físics en el món físic no s’anomena gestió de la presència –és, simplement, presència. 
Un nombre en augment de biblioteques físiques mantenen col·leccions digitals a més de les 
col·leccions impreses, i a mesura que aquesta tendència continuï l’experiència d’utilitzar la 
biblioteca física esdevindrà més completament integrada funcionalment amb els materials 
digitals, i amb el temps també integrada arquitectònicament. A mesura que les biblioteques 
digitals proliferin i millorin els ordinadors portàtils i les xarxes sense fil, l’experiència de l’usuari 
d’utilitzar una biblioteca digital esdevindrà més integrada amb les seves activitats quotidianes 
en el món físic. Tal com Brunk (2001) suggereix, a mesura que la tecnologia avanci i les 
funcionalitats de les biblioteques físiques i digitals conflueixin, “serà més difícil distingir entre el 
món físic i el món en línia.” 
Un exemple propi servirà per il·lustrar aquest punt. Els despatxos dels autors són espais físics 
en els quals treballem. Físicament, aquests espais són força petits. Per als objectius de la 
nostra feina, no obstant, aquests espais són amplis de manera gairebé il·limitada, quan els 
observem des de la perspectiva de la nostra capacitat per accedir a materials electrònics des 
d’aquests espais. És més, la quantitat de dades que està disponible –a la Internet gratuïta i a 
les bases de dades, accessibles per cortesia de la xarxa del campus de la universitat– mentre 
fem la nostra feina és més gran que els continguts físics de totes les biblioteques físiques del 
campus, i potser és més gran que els continguts físics de totes les biblioteques físiques del 
món. De fet, l’important per permetre’ns accedir a aquesta informació no són els nostres 
despatxos, sinó els nostres ordinadors. El metre cúbic aproximat d’espai físic –l’espai ocupat 
per ulls, mans, teclat i pantalla– és il·limitadament ampli, en la nostra capacitat per accedir a la 
informació. A més, tots dos autors tenim ordinadors portàtils, així que aquest espai físic és 
portàtil, cosa que és l’autèntica raison d’être dels ordinadors portàtils: aquest metre cúbic 
d’espai físic es pot moure a través de l’espai físic, però gràcies a l’existència d’un servidor 
proxy en la xarxa del campus, la nostra capacitat d’accedir a materials electrònics des d’aquest 
espai no canvia (com a mínim quan aquest espai físic coincideix amb un espai físic que conté 
una connexió accessible a una xarxa, amb fil o sense fil). 
En el seu llibre City of bits, William Mitchell (1996) afirmava que aquesta integració de la 
tecnologia i el treball en xarxa en la vida quotidiana estava convertint cada vegada més a les 
persones en “ciutadans ciborgs.” Mitchell veu que això pot sonar molt ominós, però també és 
natural i desitjable: tal com les ulleres milloren la vista, altres tecnologies milloren altres sentits i 
funcions humans. Mitchell segueix parlant dels entorns que són creats, i fins i tot necessitats, 
per aquests ciutadans ciborgs, tant a la seva vida privada com a la vida laboral: “espais” 
completament virtuals i espais integrats físics i virtuals, reminiscents, de fet, de l’“arquitectura 
convergent” de Huang (2001). Mitchell argumenta que aquests són espais on s’intersequen els 
individus i els recursos: per exemple, els treballadors s’intersequen amb la seva feina tant si és 
empesa com atreta per ells. La funcionalitat és portada a l’individu. En aquesta línia, les 
biblioteques i altres serveis d’informació estan començant a oferir funcionalitats de tramesa als 
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usuaris per mitjà de canals RSS que de manera continuada difonen informació als subscriptors 
(Hammond et al., 2004). Aquestes prestacions recolzen l’ús individual de la biblioteca digital i 
porten a cap a nous tipus d’espais per a la col·laboració. 
 
Espais per a la col·laboració 
Els espais electrònics aporten funcionalitat no només a l’individu, sinó als grups. Tal com 
Mitchell (1996) destaca, el teletreball fa possible tant la “indústria casolana” virtual com l’oficina 
d’empresa virtual. La diferència entre aquests entorns de treball és simplement una diferència 
d’escala: quantes persones estan col·laborant, portant a terme i compartint el treball. 
Marchionini (1999, p. 1) dóna a aquest espai virtual el nom de sharium: “un espai de treball 
amb abundants continguts i eines potents on les persones poden treballar de manera 
independent o col·laborar amb altres per aprendre i solucionar els seus problemes 
d’informació”. El sharium és una extensió de la biblioteca digital, que engloba la funcionalitat 
que permetrà als usuaris utilitzar el sharium “com un espai per resoldre problemes, on tenen 
lloc la investigació individual o col·laborativa i la construcció de nou coneixement”. El sharium 
proporciona les eines i els espais virtuals als quals la gent pot portar els seus propis materials, i 
també utilitzar els materials de la biblioteca. La gent que treballa en aquest espai pot treballar 
sola, però pot ser molt beneficiós treballar amb altres per crear noves idees i manifestacions 
materials d’aquestes idees. A més, la gent pot aportar aquests nous materials a la biblioteca i a 
una comunitat més àmplia. Al sharium, les persones també poden aportar temps i expertesa 
com a membres de comunitats interessades en un tema distribuïdes físicament al llarg del món. 
Al sharium, els wikis compartits, les pissarres interactives (“smartboards”) i els equips de 
teleconferència, els blocs personals, les sales de xat i els fòrums fan d’anàlegs de les sales de 
reunions, els taulers d’anuncis i els quioscos públics de les biblioteques físiques. El sharium no 
està limitat per l’espai físic i permet extenses contribucions de les persones interessades. 
Aquestes contribucions es converteixen en un potencialment valuós conjunt d’idees i materials 
que eventualment poden ser avaluats per la comunitat, tant informalment com formalment. Les 
comunitats de programari de codi font obert són un dels millors exemples d’aquesta 
característica de compartir que té el sharium, però altres exemples inclouen el projecte 
Supercourse de la University of Pittsburgh (www.pitt.edu/~super1/), que mentre escrivim aquest 
article ha rebut més de 2.600 conferències sobre salut pública i prevenció; la Wikipedia 
(en.wikipedia.org/), una enciclopèdia construïda per mitjà de contribucions, que conté milions 
d’articles; i l’Open Directory (www.dmos.org), un directori de la Xarxa en el qual els 
contribuïdors classifiquen llocs web per temes. Aquests emergents recursos d’informació creats 
per contribuïdors representen importants alternatives a les curosament controlades col·leccions 
produïdes pels bibliotecaris professionals a les biblioteques físiques i digitals. 
Kranich (2004, p. 2) es refereix als espais d’informació compartida com a béns comuns 
d’informació (“information commons”): “un recurs, o un servei, ‘que és compartit per una 
comunitat de productors o consumidors’”. Els béns comuns d’informació són “àrees” en el 
domini públic que es mantenen com a públiques –tal com, per exemple, els parcs i els recursos 
hídrics són públics– per la seva vàlua en “promoure la democràcia i el lliure flux d’idees” 
(Kranich, 2004, p. 12). Així, els béns comuns d’informació són una alternativa al “tancat” de la 
propietat intel·lectual i els recursos d’informació que existeixen sota la llei dels drets d’autor 
vigent als EUA. El sharium és un espai per a la col·laboració, però els béns comuns 
d’informació polititzen aquesta col·laboració; Kranich suggereix que els espais públics i l’interès 
públic van agafats de la mà en una societat democràtica. La informació, igual que els parcs, 
suggereix Kranich, és un recurs que quan és més útil és quan és posseït en comú per tots els 
usuaris potencials, i la propietat privada de tal recurs és perjudicial per a la societat civil. Els 
béns comuns d’informació, com a recurs que no perd valor per l’ús, que de fet és millorat per 
les contribucions dels usuaris, és una alternativa important als més freqüents drets d’autor i 
patents de la propietat intel·lectual. 
El terme “béns comuns d’informació” en realitat té més o menys dos significats diferents: el 
primer, tal com hem tractat més amunt, equival aproximadament a “sharium”. El segon significat 
equival aproximadament a “col·laboratori”. Un bé comú d’informació, segons aquesta definició 
del terme, és un espai dissenyat per possibilitar un ús compartit de recursos informàtics. Els 
Symonds Labs a la Rice University (www.symonds.rice.edu) i el Virtual Village a la Public 
Library of Charlotte and Mecklenburg County (plcmc.org/libLoc/mainVirtualVillage.htm) 
[plcmc.org/locations/mainvirtualvillage.asp] són exemples destacats de tals espais. Molts altres 
exemples d’aquests espais van ser presentats al Information Commons Symposium, organitzat 
per la Triangle Research Libraries Network (TRLN) el febrer de 2005 
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(www.unc.edu/~pmpittma/InfoCommons/InfoCommons.htm). Els béns comuns d’informació 
d’aquests tipus poden prendre una sèrie de formes: laboratoris informàtics amb seients 
disposats perquè múltiples usuaris puguin compartir accés a un sol ordinador, seients en 
cabines, sales d’estudi en grup, aules amb connexió a la xarxa, espais tipus saló amb accés 
sense fil, i probablement tantes altres configuracions com poden imaginar els equips de 
bibliotecaris i arquitectes. 
Els béns comuns d’informació són espais dissenyats deliberadament per proporcionar els tres 
components de què es composen les ciències de la informació: informació, tecnologia i 
persones. Els béns comuns d’informació, com a shariums, són espais intel·lectuals als quals les 
persones acudeixen per utilitzar recursos d’informació compartits, posats a la seva disposició a 
través de l’ús de la tecnologia. Els béns comuns d’informació, com a col·laboratoris, són espais 
físics als quals les persones acudeixen per utilitzar per utilitzar recursos tecnològics compartits, 
com a mitjà per accedir i utilitzar recursos d’informació. Tots dos tipus de béns comuns 
d’informació són espais compartits, i tot dos són un esforç per fomentar l’ús social i la 
construcció de tecnologia i d’informació. 
 
Espais per a l’educació 
La idea de la construcció social de la informació no és nova. En el camp de l’educació, la idea 
s’ha portat a la pràctica en l’estil pedagògic anomenat aprenentatge cooperatiu o col·laboratiu. 
Aquests termes fan referència a estils pedagògics en els quals els estudiants treballen junts en 
grups per assolir unes metes educatives comunes (Johnson i Johnson, 1989; Brufee, 1999). 
Aquests enfocaments tenen les seves arrels en la teoria de l’aprenentatge social de Vygotsky 
(1978), les idees del qual sobre zones de desenvolupament proper emfatitzen com de crucial 
és la interacció física per aprendre. Les biblioteques han estat sempre, fins a cert punt, uns 
entorns que han donat suport a aquest tipus d’aprenentatge col·laboratiu, però en els últims 
anys nous projectes de construcció de biblioteques han situat deliberadament la biblioteca en 
aquest rol. De fet, les biblioteques físiques han creat béns comuns d’informació per atreure els 
estudiants i el professorat a un espai físic dedicat a compartir espais conceptuals d’idees i 
interacció social. La biblioteca de la University of Southern California sovint és esmentada com 
a model (p.ex. Oblinger i Oblinger, 2005). Les biblioteques universitàries en particular han 
assumit elles mateixes aquest rol, però cada vegada hi ha més biblioteques públiques que 
també ho estan fent. Les biblioteques universitàries sempre han tingut espais per a la 
col·laboració: taules de treball, cabines d’estudi, petites sales de reunions, i similars. 
Actualment, més i més espais d’aquest tipus s’estan dissenyant dins de les biblioteques 
públiques. Un article sobre la nova seu principal de la Seattle Public Library, per exemple, 
declara que “és un edifici dissenyat per ser entès al revés” (Dietrich, 2004): en altres paraules, 
primer s’ha dissenyat la funció, i després la forma. La funció de molts dels espais de la Seattle 
Public Library és ser espais de trobada, àrees públiques de lectura i espais per a la 
col·laboració entre els usuaris i entre els usuaris i els bibliotecaris. 
En els últims anys hi ha hagut una explosió de literatura descrivint projectes de renovació i 
expansió a les biblioteques universitàries (Lucier, 1995; Demas i Scherer, 2002; Bennett, 2003; 
Shill i Tonner, 2003, 2004; Freeman, 2005; Peterson, 2005). Freeman suggereix que una 
biblioteca universitària hauria de tractar els aspectes ““psicosocials” d’una comunitat 
acadèmica”: la biblioteca contribueix a l’experiència educativa dels estudiants proporcionant-los 
un espai comú que “travessa totes les disciplines i funcions” (p. 6). En aquesta línia, la 
biblioteca és concebuda con un lloc que per la seva mateixa naturalesa dóna suport a la missió 
acadèmica de la institució. La naturalesa d’aquest tipus de biblioteca és la d’un bé comú 
d’informació, en el sentit físic i intel·lectual del terme: un espai compartit que conté recursos 
d’informació. Miller (2002), però, suggereix que ésser només un bé comú d’informació és 
insuficient: la biblioteca universitària també ha d’estar “dotada de professionals que poden 
ajudar a la gent en les seves indagacions intel·lectuals” (secció Partnership in the Learning 
Process, p. 3).  
D’una banda, aquesta aproximació a la construcció de biblioteques materialitza la biblioteca 
universitària com a centre intel·lectual de la institució educativa. D’altra banda, aquesta 
aproximació posa l’èmfasi en quantes de les funcions tradicionals de la biblioteca es poden 
portar a terme electrònicament. Per tal de conservar la posició central de la biblioteca dins de la 
institució educativa, quan molts dels recursos de la biblioteca es poden utilitzar 
electrònicament, les biblioteques universitàries s’han de posicionar elles mateixes no com a 
espais per als materials sinó com a espais per a les persones. De fet, els recursos de la 
biblioteca poden utilitzar-se tant per ser exposats, accessoris per crear un entorn que els 
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usuaris trobin atractiu, com per fer-ne un ús real: Freeman (2005, p. 6) suggereix que “una 
majoria significativa dels estudiants encara considera la sala de lectura tradicional com la seva 
àrea preferida de la biblioteca –l’espai ample, amb sostre de volta, ple de llum, amb les parets 
alineades amb llibres que potser ells mai no agafaran de la prestatgeria”. En resum, les 
biblioteques universitàries estan situant-se elles mateixes com a centres de la comunitat: com a 
llocs on els usuaris “passen l’estona” individualment o en grup, per treballar o amb finalitat 
social. En essència, les biblioteques s’estan posicionant elles mateixes com a tercers llocs amb 
accés a la xarxa i bibliotecaris residents. 
 
 
SERVEIS COL·LABORATIUS  
 
Una de les funcions més fonamentalment col·laboratives de les biblioteques és el servei de 
referència. El servei de referència ha estat tradicionalment lligat a un lloc, es porta a terme en el 
taulell de referència. La pedra angular del servei de referència ubicat al taulell és l’entrevista –
encara que les investigacions indiquen que l’entrevista de referència només es realitza 
aproximadament la meitat de les vegades (Lynch, 1978). L’entrevista de referència 
estereotípica consisteix en una conversa d’un a un entre el bibliotecari i la persona que cerca 
informació, en la qual el bibliotecari tracta d’identificar la necessitat d’informació de la persona, 
partint del dilema de la persona que fa una pregunta sobre un tema del qual pot saber poca 
cosa o res (Belkin et al., 1982). L’entrevista es considera central en aquesta interacció, ja que 
la col·laboració entre el bibliotecari i el buscador d’informació permet al bibliotecari ajudar a 
l’usuari a concretar la seva pregunta i permet al bibliotecari proporcionar els recursos apropiats. 
Un aspecte dels llocs físics que la referència digital no pot emular actualment és la qualitat 
d’estar cara a cara: les transaccions realitzades via aquesta tecnologia no tenen la riquesa 
d’una conversa cara a cara. Les formes de comunicació no verbal en les quals confia el 
bibliotecari durant la transacció –des del llenguatge corporal de l’usuari fins a l’habilitat del 
bibliotecari per formar-se una opinió de l’usuari basant-se en l’aparença i el comportament– es 
perden. Això també succeeix en altres funcions de la biblioteca digital; la comunicació a través 
de l’ordinador és un mitjà de comunicació menys ric que la comunicació cara a cara (Daft i 
Lengel, 1986). Coffman (2001) declara que per aquesta raó “s’espera que el xat sigui una 
tecnologia provisional que aviat doni pas a alguna cosa molt més humana com ara la veu.” No 
és clar que la Veu Sobre IP (VoIP) tingui èxit com a mitjà per al servei de referència, i VoIP no 
és un mitjà tan bo com el cara a cara, però la comunicació via VoIP és funcionalment similar a 
la comunicació via telèfon, i el telèfon és una tecnologia ben acceptada per a la col·laboració en 
gran varietat de contextos. Encara més, els serveis de referència basats en la veu sembla que 
estiguin reapareixent en algunes de les biblioteques capdavanteres (Bourne, 2004; Robinson i 
Fry, 2004). La tecnologia de videoconferència també ha millorat i s’ha fet prou assequible 
(Marriott, 2004) perquè els futurs serveis de referència la utilitzin en un retorn cap al model de 
la comunicació cara a cara, encara que hi ha evidències de que les diverses formes de 
comunicació no verbal poden no ser crucials per a la col·laboració (Walther, 1999). La 
tecnologia de videoconferència pot tenir un futur en les biblioteques digitals per donar suport a 
la col·laboració, encara que els usos apropiats d’aquesta tecnologia són un tema que necessita 
més investigació. Més lluny en l’horitzó hi ha la possibilitat d’oferir serveis de realitat virtual en 
els quals les persones es projectin a elles mateixes en espais virtuals ‘atesos’ per avatars dels 
bibliotecaris reals o per agents informàtics (que es podrien anomenar “ciberprofessionals”). 
Pomerantz (2003) tracta qüestions relacionades amb la integració del servei de referència 
digital dins de les biblioteques digitals. Un dels aspectes únics del servei de referència en 
aquest entorn és que els bibliotecaris de referència es converteixen en desenvolupadors de la 
col·lecció, ja que les seves respostes a les preguntes es poden emmagatzemar a la biblioteca 
digital, al costat dels materials als quals es refereixen aquestes respostes. Així, al llarg del 
temps, els materials “creixen” dins de la biblioteca digital degut a que formen part o són referits 
per les transaccions de referència. Ackerman i Malone (1990) es refereixen a aquest sistema 
com a un Jardí de Respostes. Aquesta forma de desenvolupament de la col·lecció funciona de 
manera contrària a com s’ha portat a terme tradicionalment el desenvolupament de la 
col·lecció: en lloc d’una plantilla de bibliotecaris especialitzats seleccionant només aquells 
materials que han estat deliberadament examinats, el desenvolupament de la col·lecció esdevé 
un procés col·laboratiu entre els bibliotecaris de referència i els usuaris. En aquesta forma de 
desenvolupament de la col·lecció, els bibliotecaris proporcionen als usuaris materials o enllaços 
a materials en el seu esforç per satisfer les necessitats d’informació dels usuaris. Així, l’entorn 
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en el que té lloc la transacció de referència es converteix en un sharium: un entorn col·laboratiu 
en el qual els participants resolen un problema d’informació, i en qual s’emmagatzemen els 
objectes d’aquesta col·laboració. 
Un altre aspecte únic del servei de referència en l’entorn digital és que les transaccions de 
referència esdevenen anotacions a un material que el bibliotecari proporciona a l’usuari. Una 
transacció de referència pot contenir URLs o alguna altra forma d’“indicador” a uns recursos 
d’informació determinats. Al llarg del temps, a mesura que les transaccions de referència 
s’arxiven, aquests indicadors poden ser extrets (“mined”) per crear un “perfil” per a cada recurs 
d’informació de la col·lecció. Aquest perfil pot servir per identificar quins tipus de preguntes es 
fan o quins recursos d’informació es poden utilitzar per respondre a les necessitats 
d’informació. S’ha esmentat més amunt que una possibilitat per a la intermediació humana en 
els espais personals d’informació és que l’usuari proporcioni alguna forma de mediació per a ell 
mateix; aquest tipus de desenvolupament de perfils de recursos d’informació podria complir 
aquesta funció. Aquest desenvolupament de perfils també podria ser útil, com suggereixen 
Bollen i Luce (2002), per identificar les preferències de comunitats d’usuaris senceres, i en la 
creació de col·leccions especials de temes específics o per a usos determinats i comunitats 
d’usuaris concretes. 
 
 
CONCLUSIONS  
 
Per a molts usuaris dels recursos i serveis d’una biblioteca física, la part digital de la biblioteca 
és la part amb la que més interactuen, fins i tot exclusivament. Tal com Carlson (2001) destaca, 
l’augment de l’ús de materials electrònics per parts dels usuaris d’una biblioteca sovint significa 
un ús decreixent dels materials de dins de l’edifici físic. Aquesta tendència probablement 
s’intensificarà amb iniciatives com el Google Books Library Project. Així, tal com Taylor (1968) 
assenyala, anar físicament a la biblioteca sovint és l’últim recurs per als usuaris. A mesura que 
Internet esdevé més i més una part de la vida quotidiana de les persones, i a mesura que les 
persones recorren més a les fonts en línia per a les seves tasques de cerca d’informació, és 
possible que molts passin a preferir les biblioteques digitals per damunt de les físiques. Un 
sospita que això no es deu a que la gent no va a la biblioteca física perquè posen objeccions a 
la biblioteca per se, sinó que més aviat es deu a que simplement en alguns casos és més 
convenient fer servir fonts en línia. Les biblioteques digitals són una possible solució a aquest 
problema. Això crea per a les biblioteques físiques el doble rol de proporcionar accés a 
materials especialitzats no disponibles en línia, i de ser uns espais socials. 
A mesura que més biblioteques digitals es creen, i a mesura que més biblioteques físiques 
ofereixen accés electrònic a parts de la seva col·lecció, es probable que en resultin dues 
tendències: 

(1) el rol de la biblioteca com a espai d’emmagatzematge de materials esdevindrà cada 
vegada menys important; i 
(2) el rol de la biblioteca com a espai per als usuaris, per al treball individual i 
col·laboratiu, i com a espai per a l’activitat social, esdevindrà cada vegada més 
important. 

 
Alguns materials no digitals potser no tindran mai representacions digitals, i alguns materials no 
digitals sempre s’hauran de consultar en les seves formes originals per a alguns propòsits. 
Aquests materials han de ser emmagatzemats i fets accessibles en algun lloc, així que els 
autors suggereixen que la biblioteca i l’arxiu seguiran essent rellevants en el futur immediat. 
Però la quantitat de materials digitals –tant si són representacions digitals de materials físics 
com si són “originalment digitals”– continua augmentant, i supera per molt l’increment en la 
quantitat de materials impresos: segons Lyman i Varian (2003), entre 1999 i 2002 els materials 
digitals van augmentar un 87 % i el paper un 36 %. L’emmagatzematge, l’organització i la 
preservació dels materials físics seguirà essent important, però a mesura que la quantitat de 
materials digitals en el món continuï augmentant, serà cada vegada més important el seu 
emmagatzematge, organització i preservació. 
Com a resultat del gran increment en la quantitat de materials digitals, els espais d’informació 
augmentaran en importància com a espais on els usuaris poden utilitzar els materials digitals 
que estan disponibles. Els béns comuns d’informació seran cada vegada més importants a les 
biblioteques, com a espais físics i com a espais intel·lectuals. Cada un d’aquests tipus de béns 
comuns d’informació dóna suport a l’altre: a mesura que els béns comuns físics es difonguin 



Traduccions del CBUC; 36 (Març 2008) 
 

La biblioteca digital com a lloc  / J. Pomerantz, G. Marchionini 

 
20 

més els usuaris tindran més oportunitats i més necessitats d’accedir al material en els béns 
comuns intel·lectuals, i a mesura que els béns comuns intel·lectuals continguin més materials i 
ofereixin més funcionalitat els usuaris estaran més incentivats per fer ús d’ells tant 
individualment com col·lectivament en els béns comuns físics. 
Com a biblioteques, les biblioteques digitals i les físiques compleixen les mateixes funcions: 
ambdues són espais cognitius pels quals un es pot moure intel·lectualment i que poden ser 
modificats per adaptar-se a les necessitats cognitives. Com a espais, les biblioteques digitals i 
físiques difereixen en la seva capacitat per complir les mateixes funcions. Les biblioteques 
digitals són incapaces de complir algunes de les funcions de la biblioteca física com a espai 
físic, però poden oferir funcions que van més enllà del que la biblioteca física pot oferir com a 
espai cognitiu. Probablement, en això versarà molta part del desenvolupament de les 
biblioteques digitals que tindrà lloc en els propers anys: millorar l’espai cognitiu augmentant les 
representacions de les idees dels materials amb noves classes d’extensions, enllaços i 
anotacions, i també afegint la possibilitat que els usuaris creïn perfils que facilitin interaccions 
més personalitzades entre les persones i les biblioteques digitals. 
Les biblioteques digitals no són espais físics, i per això no poden complir aquells funcions per a 
les quals la fisicitat  de la biblioteca és important, funcions de la biblioteca que per naturalesa 
estan lligades a un lloc. Una d’aquestes funcions de la biblioteca és ser un lloc on la gent es 
reuneixi; a curt termini, la biblioteca digital no pot complir la funció de la biblioteca com a centre 
físic de la comunitat. Una altra d’aquestes funcions és ser un espai per on un pot moure’s i que 
pot ser modificat per adaptar-se a les necessitats físiques. Així, els avantatges viscerals de 
sostenir, veure i olorar objectes materials i el sentiment corprenedor que provoquen els espais 
físics ben dissenyats manquen a les biblioteques digitals. Així com la comunicació cara a cara 
sovint es prefereix a la comunicació indirecta, treballar amb materials digitals deixa quelcom de 
banda a canvi de la conveniència i d’una nova funcionalitat. Treballar amb materials digitals i en 
espais virtuals, no obstant, fa possible una funcionalitat a l’estil del sharium que pot ser 
utilitzada per estendre la comunitat d’usuaris més enllà del que és possible en un espai físic. 
L’espai físic és una limitació important a les biblioteques físiques, però mínimament important a 
les biblioteques digitals. El concepte de lloc, no obstant, és igual d’important en les biblioteques 
físiques que en les digitals perquè la noció d’espai depèn de la funcionalitat, la comunitat i les 
experiències personals en l’espai. Les biblioteques digitals tenen nous tipus de funcionalitat, 
comunitats més àmplies, i nocions de lloc emergents. Les biblioteques digitals projecten un 
‘caràcter’ (“look and feel”) per mitjà de les interfícies que ‘marca’ la biblioteca i dóna als usuaris 
una noció indirecta de lloc. Encara que aquesta noció indirecta de lloc no pot equiparar-se al 
lloc real, nosaltres afirmem que les biblioteques digitals ofereixen noves i importants extensions 
a les biblioteques físiques i que aquestes extensions es dirigeixen principalment cap al cantó 
conceptual del contínuum espacial, on són possibles representacions i extensions més 
mal·leables. Contemplem això com un important pas endavant per fer les idees més 
accessibles a la gent. Les noves prestacions d’aquests llocs digitals faran que les persones els 
busquin i els apreciïn tal com ho fan amb les biblioteques físiques.  
Kohl (2006) sosté que “hem superat la metàfora” de la biblioteca com a lloc. En el millor dels 
casos, Kohl suggereix, “un lloc pot seguir essent una part de la definició de biblioteca, però s’ha 
reduït només a una part” (p. 118). Estem d’acord que la metàfora de lloc, en el futur, ha de ser 
només una part de la concepció de la biblioteca. No obstant, creiem que seguirà essent una 
part important, mentre la noció de què és un lloc continua canviant. Al llarg d’aquest article, 
sovint hem utilitzat la paraula “espai” en lloc de “lloc” com a metàfora dominant, ja que creiem 
que aquesta paraula captura millor tant allò físic com allò virtual. Creiem que les biblioteques 
són fonamentalment espacials, però que la definició d’espai s’ha d’ampliar: l’element crucial 
d’aquest espai potser no és el fet que sigui físic o virtual, sinó que sigui intel·lectual. 
 
 
NOTES      
 
1. Utilitzem la modificació “principalment” en aquestes definicions per reconèixer la relació 
integral de matèria i energia. Un llibre és principalment matèria, encara que hi ha energia en les 
vibracions atòmiques que componen el llibre; així mateix, les càrregues electromagnètiques 
que componen els bits digitals són principalment energia però també tenen minúscules 
quantitats de massa. 
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2. Naturalment, l’interès per atreure els estudiants a les biblioteques és un tema que fa temps 
que es tracta. L’auge de les biblioteques universitàries entre els anys 50 i 70 va portar a crear 
espais específicament dissenyats per a les necessitats acadèmiques i socials dels estudiants 
(Braden, 1970). 
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