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Resum executiu 
Aquesta revisió analitza les conclusions d’una desena de treballs realitzats a Estats Units i el Regne 
Unit que estudien la contribució de la biblioteca a la missió institucional de la universitat de la qual 
depenen.  Més  concretament,  l’anàlisi  se  centra  en  investigacions  que  estudien  l’impacte  de  la 
inversió  en  biblioteques  sobre  l’activitat  de  recerca  de  les  universitats,  intentant  determinar  si 
existeix  una  relació  causal  entre  el  volum  de  recursos  destinats  a  les  col·leccions  i  serveis 
bibliotecaris  i  la  quantitat  i  qualitat  de  la  producció  científica  de  la  institució.  Les  principals 
conclusions d’aquests estudis són les següents: 
 
• Cal donar un pas endavant en els processos d’avaluació de biblioteques i complementar les 

tradicionals mesures d’inputs  i outputs, orientades a avaluar la biblioteca des de la perspectiva 
de  la  pròpia  unitat  i  dels  seus  usuaris,  amb  indicadors  que  identifiquin  la  contribució de  la 
biblioteca  a  la missió  institucional,  oferint  informació  útils  als  gestors  universitaris  i  als 
agents interessats (stakeholders) com ara els ciutadans o les administracions públiques. 

 
• Existeixen  dificultats metodològiques  a  l’hora  de  determinar  l’existència  d’una  correlació 

entre  la  inversió  en  biblioteques  i  els  resultats  de  recerca  d’una  universitat.  En  ocasions,  els 
indicadors sobre col·leccions i serveis bibliotecaris no estan disponibles, sovint no són els més 
adequats  i,  a  vegades,  no  són  idèntics  per  a  totes  les  institucions  analitzades.  Pel  que  fa  a  la 
determinació  de  la  quantitat  i  qualitat  de  la  recerca,  s’aprecien  les  mateixes  limitacions  que 
afecten molts  treballs bibliomètrics: hi ha dificultats per  identificar  amb precisió  la producció 
de cada universitat,  la cobertura de  les bases de dades bibliogràfiques acostuma a limitar‐se a 
determinats  tipus  de  documents,  existeix  un  cert  debat  pel  que  fa  als  criteris  per  mesurar 
l’impacte de la recerca, etc. 

 
• En  línies  generals,  s’observa  una  correlació  positiva  entre  la  despesa  en  biblioteca  i  els 

resultats de recerca d’una universitat, però sovint aquesta correlació simplement és deguda 
a les dimensions de les institucions: les universitats més grans inverteixen més recursos en la 
biblioteca i, al mateix temps, produeixen més resultats científics. 

 
• Quan  l’anàlisi pren en consideració  les dimensions de  les universitats els  resultats són 

dispars.  En  alguns  casos  no  s’observa  correlació  mentre  que  en  d’altres  sí.  No  obstant,  en 
aquells  casos  en  què  s’observa  una  correlació  positiva,  cap  estudi  no  ha  estat  capaç  de 
demostrar que aquesta relació sigui de causaefecte. El més probable és que hi hagi altres 
variables  implicades  que  influeixen  sobre  la  despesa  en  biblioteca  i  sobre  la  producció 
científica.  

 
• Més que una correlació entre inversió en biblioteca i producció científica, alguns estudis posen 

de manifest l’existència d’una correlació entre l’ús de la informació i la producció científica. 
És  a dir,  les universitats més  fortes  en  termes de producció  científica  es  caracteritzen per un 
major  consum  d’informació.  Es  tracta  d’una  relació  lògica,  tenint  en  compte  que  l’accés a  la 
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bibliografia  científica  es  pot  considerar  una  condició  gairebé  indispensable  per  fer 
recerca.  

 
• Malgrat  les  dificultats  per  demostrar  l’existència  d’una  relació  causal  entre  inversió  en 

biblioteques i resultats de recerca, és evident que la biblioteca sí influeix sobre la quantitat i 
qualitat  de  la  recerca  produïda.  No  obstant,  sovint  aquesta  relació  s’observa millor  en 
estudis  qualitatius,  de  casos  concrets,  que  analitzen  l’impacte  de  la  biblioteca  sobre  els 
investigadors  d’una  universitat,  més  que  no  pas  en  estudis  quantitatius  a  gran  escala  on  es 
creuen les grans xifres d’un elevat nombre d’institucions. 

 
• Alguns  estudis  han  trobat  una  correlació  entre  els  indicadors  bibliotecaris  de  les 

universitats  i  la seva posició en els rànquings  institucionals, mostrant que  la  inversió  en 
biblioteca pot ser un bon predictor de la reputació de la universitat. 

 
• Una  altra manera  de  quantificar  el  valor  de  la biblioteca  és  calcular  el retorn de  la  inversió 

(ROI). Els resultats dels estudis que empren aquesta aproximació demostren que la biblioteca 
ajuda a millorar les propostes de projectes de recerca, que acaben esdevenint ingressos 
econòmics per a la institució. Es tracta d’una aproximació que no considera el valor global de 
la biblioteca però que, en prendre com a punt de referència els ingressos econòmics en forma de 
projectes de recerca, permet quantificar el valor de la biblioteca en termes monetaris. 

 
• Els estudis a petita escala posen de manifest els valors, sovint  intangibles, de  la biblioteca:  

incrementa el prestigi de la institució, ajudant‐la a captar i retenir els millors investigadors; 
promou  l'explotació  de  noves  tecnologies  i  de  nous models  de  comunicació  científica 
entre  el  professorat;  incrementa  la  visibilitat  de  la  institució  mitjançant,  per  exemple,  la 
gestió del repositori institucional; dota d’espais a alguns col·lectius d’investigadors, com ara 
becaris predoctorals, que sovint no  tenen un  lloc de  treball,  etc. Potser  la més profunda, però 
alhora  la més esmunyedissa, de  les contribucions de  la biblioteca és oferir una manifestació 
física dels valors de creació, preservació i transmissió del coneixement que representa la 
Universitat. 
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Introducció 
L’objectiu d’aquesta breu revisió bibliogràfica és analitzar les conclusions d’una desena de treballs 
que estudien l’impacte de la inversió en biblioteques sobre l’activitat de recerca de les universitats. 
Sembla  raonable  pensar  que  les  universitats  que  dediquen  més  recursos  als  seus  serveis 
bibliotecaris  veuen  compensada  aquesta  inversió  amb una major  producció  científica  i,  fins  i  tot, 
amb una producció amb més  impacte entre el  conjunt de  la  comunitat científica. Són diversos els 
estudis que han intentat esbrinar si, realment, existeix aquesta relació i, cas d’existir‐hi, si es tracta 
d’una relació causa‐efecte. 
 
Tots  els  treballs  analitzats  han  estan  realitzats  als  Estats  Units  o  al  Regne  Unit.  Una  altra 
característica  comuna  a  la  major  part  d’ells  és  que  són molt  recents.  Set  dels  deu  estudis  s’han 
publicat durant els últims tres anys, posant de manifest un creixent interès per intentar demostrar 
l’impacte de la inversió en l’adquisició d’informació en un moment de restriccions pressupostàries. 
 
Malgrat  aquestes  similituds,  els  treballs  analitzats  també  presenten  diferències  en  les 
aproximacions  emprades.  En  alguns  casos,  els  autors  opten  per  creuar  els  indicadors  estadístics 
d’un  conjunt  de  biblioteques  amb  les  dades  de  producció  científica  de  les  seves  universitats  per 
buscar  una  correlació  estadísticament  significativa  entre  ambdues  variables.  D’altres  treballs 
tracten de determinar el percentatge d’usos de  la biblioteca vinculats  a activitats de  recerca. Una 
línia emergent és la d’intentar quantificar el retorn de la inversió en biblioteques a les universitats 
en  termes  monetaris,  generalment  en  forma  de  finançament  rebut  per  a  projectes  de  recerca. 
Finalment,  alguns  autors  utilitzen  aproximacions  més  qualitatives,  mitjançant  enquestes  i 
entrevistes  amb  investigadors,  per  esbrinar  quin  valor  atorguen  aquests  a  la  biblioteca 
universitària. 
 
Donat que els diversos  treballs utilitzen aproximacions diferents  i que el  reduït nombre d’estudis 
analitzats no permet discernir una evolució cronològica en els seus resultats, es presenten en ordre 
alfabètic d’autor. 
 
El  lector  interessat  en  aprofundir  en  la  temàtica  pot  remetre’s  a  l’exhaustiva  base  de  dades  que 
sobre el tema han compilat els investigadors del projecte LibValue: value, outcomes, and return on 
investment of academic libraries (http://libvalue.cci.utk.edu/biblio). 
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BUDD,  John M.  2006.  Faculty  publishing  productivity:  comparisons  over  time. College & Research 
Libraries, 67 (3), 230‐239. 
 
Aquest  treball  sintetitza  i  actualitza  les  conclusions de dos  treballs previs del mateix autor en els 
quals  s’analitzava  la  productivitat  científica  dels  investigadors  de  les  universitats  pertanyents  a 
l’Association of Research Libraries  (ARL). L’objectiu no és  tant analitzar  l’impacte de  la biblioteca 
sobre aquesta producció, com observar l’evolució de la productivitat al llarg d’una quinzena d’anys. 
 
No obstant això, a més d’analitzar la productivitat del professorat de cada institució, l’autor també 
examina la correlació entre aquesta productivitat  i diverses mesures relatives a  les dimensions de 
la biblioteca, com el nombre de volums disponibles (dues primeres fileres de la taula) o la inversió 
en adquisició de documents (dues últimes fileres de la taula). 
 

 
 
Els resultats mostren l’existència d’una correlació entre les 
variables  analitzades  —una  correlació  que  és  més  forta 
quan els resultats de recerca no es relativitzen en funció de 
les dimensions de  la universitat— que es manté estable al 
llarg  del  període  analitzat.  Aquestes  correlacions  no 
demostren cap relació causa‐efecte, sinó que probablement 
són  indicatives  de  què  els  factors  que  afecten  a  les 
dimensions  de  la  biblioteca,  la  despesa  en  materials 
bibliogràfics i la productivitat científica del professorat són 
similars. 
 

These correlations do not indicate causation, but they may 
be  somewhat  indicative of  some  conjoined variance. That 
is, the factors that affect the number of volumes held by the 
library and doctoral students that can matriculate and the 
factors that affect publication activity may be similar.  
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DUGAN, Robert E.; HERNON, Peter; NITECKI, Danuta. 2009. Viewing  library metrics  from different 
perspectives: inputs, outputs, and outcomes. Santa Barbara: ABC‐CLIO. 
 
El llibre de Dugan, Hernon i Nitecki aborda l’avaluació de biblioteques des de quatre perspectives: 
la  de  la  pròpia  biblioteca,  la  dels  seus  usuaris,  la  de  la  institució  de  la  qual  depenen  i  la  dels 
stakeholders  (les  “partes  interessades”  que,  en  el  cas  de  les  biblioteques  universitàries,  es 
concreten,  per  exemple,  en  els  pares  dels  alumnes,  les  administracions  públiques  o  les  agències 
d’avaluació). Cada cop més, aquests últims esperen una gestió transparent dels recursos per part de 
la  universitat  que  posi  de  manifest  els  seus  esforços  per  oferir  una  formació  i  una  recerca  de 
qualitat. A la seva vegada, els gestors universitaris esperen que les seves unitats administratives —
inclosa la biblioteca— demostrin com contribueixen a la missió institucional. 
 
Per ajudar els bibliotecaris a donar resposta a 
aquest repte, els autors identifiquen un llistat 
de  mètriques  institucionals  a  les  quals  pot 
contribuir  la  biblioteca,  com  ara  la  taxa  de 
retenció  d’estudiants  i  de  professors,  la  taxa 
de graduació o l’aprenentatge dels alumnes. 
 

Undoubtedly,  new  metrics  will  arise  in  the 
future and continue  to challenge  libraries and 
their institutions to reflect on what they do and 
how to demonstrate their impact on those they 
serve and  to  report how well  they accomplish 
their stated mission. 

 
Libraries should develop qualitative  indicators 
that gauge how  library resources and services 
contribute  to  the  accomplishment  of 
institutional metrics  [...] Going  beyond  the  set 
of performance measures  the questions arises, 
“How  does  the  library  assist  in accomplishing 
student  learning  outcomes  and  the  research 
production of faculty and graduate students?” 

 

 
Les  biblioteques,  a  través  de  les  seves 
memòries anuals, donen a conèixer mètriques 
sobre  què  fan,  com  inverteixen  els  seus 
recursos  i  amb  quina  freqüència  fan 
determinades  coses.  En  definitiva,  les 
biblioteques  contribueixen  a  l’èxit 
institucional,  però  les  mesures  tradicionals 
d’inputs i outputs generalment no són les mes 
adequades per explicar‐lo de manera efectiva. 

 
Per  millorar  la  informació  que 
ofereixen  les  memòries  anuals, 
caldria  normalitzar  les  eines  i 
les  mesures  que  ajudin  a 
identificar  i  quantificar  el  valor 
de  la  biblioteca  i  la  seva 
contribució  a  la  missió 
institucional  de  manera  que 
aquesta  informació  arribi  als 
stakeholders. 

Academic  libraries have a difficult  time  in demonstrating 
their value and contribution to all of their stakeholders  in 
a  measured  and  comparative  manner  regardless  of  the 
transparency of their annual reports and the availability of 
the  traditional  suite of  input and  output metrics. Library 
valuation  is  hampered  by  a  lack  of  standard  definitions 
and data gathering practices. Furthermore, little guidance 
accompanies  the  request  for  valuation  metrics  directed 
from the institution to the library. 
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Ejournals: their use, value and impact. Final report. 2011. London: Research Information Network. 
http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/Ejournals_part_II_for_screen_0.pdf  

 
Aquest  informe  del  grup  CIBER  per  al  RIN  parteix  dels  resultats  d’estudis  previs  que  havien 
demostrat  que  el  comportament  dels  investigadors  britànics  pel  que  fa  al  consum  d’informació 
científica  en  format  digital  varia  d’unes  universitats  a  d’altres.  Així,  els  investigadors  de  les 
universitats més orientades a la recerca tendeixen a visualitzar i descarregar més articles per càpita 
que els d’universitats on  la  investigació  té menys pes. En  línies generals, a aquests estudis previs 
s’observava que, independentment de les dimensions de la institució, existia una correlació entre la 
inversió en revistes electròniques, el nombre d’articles publicats,  les citacions rebudes, el nombre 
de doctorats atorgats i els ingressos en forma de projectes i contractes de recerca. 
 
En  aquesta  segona  fase  de  la  recerca  es  tracta  de  buscar  raons  que  expliquin  les  relacions 
observades a la primera fase. Així, un dels aspectes analitzats és la possible existència d’una relació 
direccional  entre  el  nivell  d’inversió  en  revistes  a  una  universitat,  el  seu  grau  d’ús  i  la  seva 
producció científica.  
 
Els  resultats  d’una  anàlisi  al  llarg  de  cinc  anys mostren 
que l’ús és un bon predictor de l’èxit en recerca, però que 
aquesta  correlació no  és  necessàriament direccional.  Els 
autors  van  trobar  3  relacions  estadísticament 
significatives  que  apareixen  representades  al  gràfic:  la 
despesa  incrementa  l’ús  (lògic, donat que  l’adquisició de 
materials  és  imprescindible  per  poder  consultar‐los);  la 
relació  més  forta  és  la  que  es  dóna  entre  l’ús  de  les 
revistes  i  la  producció  científica  de  la  institució;  per 
últim, es posa de manifest que l’èxit en recerca comporta 
un major ús de les revistes en el futur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We find that article downloads 
correlate  positively  with  all 
four  measures  of  research 
success  [PhD  awards,  RGC 
income,  articles  published  and 
citation  impact].  But 
correlations do not necessarily 
imply  causation;  and  even  if 
there  is  some  causal 
relationship,  there  is  no 
indication  in  which  direction 
cause and effect might run. 
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FRANKLIN, Brinley. 2002. Academic Research Library Support of Sponsored Research in the United 
States. Proceedings of the 4th Northumbria International Conference on Performance Measurement in 
Libraries and Information Services. Washington, D.C. 
http://www.libqual.org/documents/admin/franklin.pdf 
 
El govern dels Estats Units permet a  les universitats nord‐americanes demanar el reemborsament 
de  les despeses en què  incorre  la biblioteca per donar suport a projectes de recerca a  través dels 
costos  indirectes.  Per  aquesta  raó,  les  universitats  realitzen  anàlisis  de  costos  que  pretenen 
quantificar fins a quin punt la biblioteca dóna suport a les activitats de recerca de la institució. 
 
Aquesta comunicació descriu el mètode emprat per la 
consultora  KPMG  per  calcular  aquests  costos  i 
sintetitza els resultats de la seva aplicació durant una 
vintena  d’anys  a  una  trentena  de  biblioteques 
universitàries.    Els  resultats  demostren  que  la 
proporció  que  representa  la  recerca  finançada 
respecte  al  total  d’usos  de  la  biblioteca  varia 
considerablement  en  funció  de  l’especialització 
temàtica  de  la  universitat  i,  fins  i  tot,  dins  de 
biblioteques d’universitats similars.  

 

In  the  United  States,  colleges  and 
universities have performed cost analysis 
studies, typically employing user surveys, 
for  at  least  thirtyfive  years  to  quantify 
the  extent  to  which  their  libraries 
support  sponsored  research  [...]  The 
purpose of the user surveys is to estimate 
the  percentage  of  total  library  use 
associated  with  sponsored  research  for 
each of the library’s major activities. 

 
Academic  research  libraries  vary  in  their 
support  of  sponsored  research,  one  of  an 
academic  research  university’s  primary 
missions.  Science  libraries,  medical  libraries, 
and  engineering  libraries  services  and 
collections  exhibit  the  most  support  for 
sponsored  research,  but  there  is  substantial 
variation among similar types of libraries (e.g., 
biology libraries) at different universities. 

 

En el cas d’una biblioteca a la qual l’estudi de 
costos s’havia realitzat en sis ocasions durant 
14  anys,  els  resultats  posaven  de  manifest 
que l’ús de la biblioteca per donar suport a la 
recerca  finançada  es  situava,  de  manera 
estable per a  tot el període analitzat, entre el 
9,4%  i  l’11,4%.  Finalment,  l’autor  va  trobar 
una  forta  correlació  entre  els  nivells  de 
finançament  de  la  recerca  obtinguts  a  una 
universitat i la seva inversió en biblioteques. 
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HENDRIX,  Dean.  2010.  Relationships  between  Association  of  Research  Libraries  (ARL)  statistics 
and bibliometric indicators: a principal components analysis. College and Research Libraries, 71 (1), 
32‐41. 
 
L’objectiu  d’aquest  estudi  és  esbrinar  si  existeix  una  relació  entre  els  indicadors  estadístics  —
nombre  de  consultes  de  referència,  nombre  de  préstecs,  personal,  pressupost,  etc.—  de  113 
biblioteques universitàries pertanyents a l’Association of Research Libraries (ARL) i els indicadors 
bibliomètrics  oferts  pel Web  of  Science  per  a  aquestes mateixes  institucions —nombre  d’articles 
publicats, citacions rebudes per aquests articles, índex h de la institució, nombre d’articles no citats, 
etc. 
 
La primera dificultat a la que va haver de fer front l’autor va ser d’ordre metodològic. Els indicadors 
de l’ARL es van demostrar insuficients per a l’objectiu de l’estudi donat que, en ple període d’eclosió 
de la informació digital, no incloïen dades de consultes de revistes o llibres electrònics. Pel que fa a 
la  informació  obtinguda  del  Web  of  Science,  les  dades  tampoc  no  eren  completes:  hi  havia 
problemes  per  a  la  identificació  de  les  institucions,  només  s’incloïen  determinats  tipus  de 
publicacions, etc. 
 
En qualsevol cas, de la interacció entre aquests dos tipus 
d’indicadors  es  desprenen  algunes  relacions  òbvies.  Per 
exemple,  hi  ha  una  correlació  estadísticament 
significativa entre el total de articles publicats, el nombre 
de citacions rebudes per aquests articles  i  la  inversió en 
biblioteques  de  les  universitats.  No  obstant  això,  quan 
l’autor converteix les dades bibliomètriques a indicadors 
no  dependents  de  les  dimensions  de  la  institució  —
nombre  de  citacions  per  article  o  nombre  d’articles  per 
investigador,  per  exemple— no  s’observa  cap  correlació 
amb els indicadors de l’ARL. 

For  sizeindependent  bibliometric measures,  no 
associations with any  library measures revealed 

themselves.  Volume  counts, 
library services transactions, and 
budgets exhibited no measurable 
link  to  bibliometric  measures 
that  afford  equitable 
institutional  comparisons,  such 
as  citations  per  article,  impact 
index,  and  articles  per  faculty 
member. 

 
This does not mean librarians and their 
work do not affect the research quality 
and  productivity  of  the  users  they 
serve. Great numbers of case studies  in 
the  library  and  information  science 
literature  reflect  that  the  opposite  is 
true. In fact, micro level studies may be 
preferable  in  articulating  the  library’s 
influence on individual researchers. 

 

Com a conclusió,  l’autor considera que aquest tipus de 
macroanàlisis  posen  de  manifest  que  els  indicadors 
estadístics  de  l’ARL  sobre  serveis,  col·leccions  o 
despesa  no  permeten  predir  l’impacte  de  la  biblioteca 
sobre  la  recerca d’una universitat. Òbviament,  això no 
vol dir la biblioteca no afecti a la quantitat i qualitat de 
la recerca produïda, sinó que aquesta relació s’observa 
millor en estudis a petita escala que reflecteixen millor 
la influència de la biblioteca sobre els investigadors. 
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OAKLEAF,  Megan.  2010.  The  value  of  academic  libraries:  A  comprehensive  research  review  and 
report.  Chicago: Association of College and Research Libraries. 
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/issues/value/val_report.pdf  
 
Aquest treball revisa  les conclusions d’un ampli ventall d’estudis que aborden  la determinació del 
valor  de  les  biblioteques  per  a  les  universitats  de  les  quals  depenen.  L’informe  no  se  centra  en 
exclusiva en l’aportació de la biblioteca a la recerca, sinó que també aborda la seva contribució a la 
qualitat  de  la  docència  i  de  la  formació dels  estudiants. De  fet, malgrat  que  l’informe deriva d’un 
encàrrec  de  la  Association  of  College  and  Research  Libraries,  ofereix  nombrosos  exemples  de  la 
contribució de biblioteques escolares, públiques i especials als objectius institucionals. 
 
L’autora enumera una desena  llarga d’aspectes a quantificar 
en  valorar  la  aportació  de  la  biblioteca  a  la  universitat, 
incloent‐hi  la matriculació  i  retenció d'estudiants —diversos 
estudis  posen  de  manifest  la  importància  de  la  interacció 
individual  i  de  l'assistència  personalitzada,  com  la  que 
ofereixen  els  bibliotecaris,  per  garantir  la  continuïtat  dels 
alumnes—,  la  taxa  de  graduació  i  l'èxit  acadèmic  dels 
estudiants  —superior  entre  aquells  que  adquireixen 
formació  en  alfabetització  informacional—,  la  qualitat  de  la 
docència impartida pel professorat —que té una bona opinió 
dels  resultats  de  les  activitats  formatives  que  imparteix  en 
col·laboració  amb  la  biblioteca—,  la  productivitat  del 
professorat  —sovint  correlacionada  amb  els  recursos 
bibliotecaris  de  què  disposa—,  i  fins  i  tot  l'aportació  de  la 
biblioteca  a  la  valoració  de  la  universitat  en  els  rànquings 
institucionals. 

Although  librarian  roles  are 
changing,  research 
collaborations  between  faculty 
and  librarians  continue  to 
benefit  both  partners.  Faculty 
benefit  from  library  resources 
and  librarian  expertise.  The 
importance  of  these  benefits  is 
underscored by faculty who have 
been  impacted  by  library 
resource  cuts;  these  faculty 
believe  that  the  cuts  have 
negatively  impacted  their ability 
to conduct research. 

 
Librarians  contribute  to  faculty  research productivity 
in  a  number  of  ways.  Some  of  these  ways  are 
collectionfocused; others are servicefocused. To some 
degree,  librarians  have  investigated  the  impact  of 
collections  on  faculty  productivity,  but much work  is 
left to be done  in the service sector. How do librarians 
serve  faculty  who  are  preparing  publications, 
presentations,  or  patent  applications?  How  do 
librarians  help  faculty  prepare  their  tenure  and 
promotion packages? 

 
L’informe presenta algunes idees que poden servir de 
guia a  l'investigador que aborda l'estudi del valor de 
la  biblioteca  universitària  i  ofereix  una  agenda 

d'investigació  de  l'impacte  de  la 
biblioteca en la missió institucional de 
la universitat.  
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OPPENHEIM,  Charles;  STUART,  David.  2004.  Is  there  a  correlation  between  investment  in  an 
academic library and a higher education institution’s ratings in the Research Assessment Exercise? 
Aslib Proceedings, 56 (3), 156‐165. 
 
En un dels primers estudis que va intentar correlacionar la inversió en biblioteques i l’excel·lència 
de  les  universitats  britàniques  —mesurada  a  través  dels  seus  resultats  al  Research  Assessment 
Exercise (RAE), un procés d’avaluació de la recerca que es realitza periòdicament als departaments 
universitaris  del  Regne  Unit—,  Oppenheim  i  Stuart  van  combinar  una  aproximació  macro, 
observant les institucions globalment, amb una anàlisi micro, que prenia l’arqueologia com a estudi 
de cas. 
 
El treball va haver de fer front a dificultats metodològiques 
per  quantificar  amb  precisió  tant  la  despesa  en  serveis 
bibliotecaris  —i,  especialment,  per  desglossar  aquesta 
despesa  per  àrees  temàtiques—  com  la  qualitat  de  la 
recerca ja que el RAE no està exempt de crítiques. Malgrat 
aquestes  dificultats,  els  autors  van  trobar  una  correlació 
estadísticament  significativa  entre  la  inversió  en 
biblioteques i els resultats al RAE de les universitats. 
 

Although  the  ability  to 
demonstrate  a  correlation 
between  library  spend  and 
academic  excellence would be of 
great  use  to  librarians  when 
preparing  budgets,  very  little 
relevant  previous  research  has 
been  carried  out  on  this  topic, 
and what  has  been  published  is 
patchy.

 
El problema ve a l’hora d’interpretar aquesta correlació. Segons els autors, segurament no hi ha una 
relació  causal:  ni  l’increment  de  la  despesa  en  biblioteques  millora  els  resultats  de  recerca  ni 
l’obtenció  de millors  resultats  es  tradueix  en  un  augment  dels  recursos  destinats  a  la  biblioteca. 
Probablement  la  correlació  simplement  està  indicant  que  les  millors  universitats  són  les  que 
obtenen millors resultats en l’avaluació de la recerca i les que gaudeixen de millors biblioteques. És 
a  dir,  els  resultats  obtinguts  al  RAE  i  la  qualitat  de  la  biblioteca  estan  connectats  però, 
probablement, només de forma indirecta. 
 
The  most  likely  reason  for  the 
positive  correlation  between 
overall  library  spending  and  the 
average  RAE  rating  in  2001  is 
that  the  best  institutions  have 
both  the  best  RAE  ratings  and 
the best libraries. 

 
Curiosament,  en  el  cas  de  l’arqueologia 
la  correlació  era  negativa.  És  a  dir, 

aquelles universitats que més invertien en biblioteques 
obtenien  pitjors  resultats  al  RAE.  Novament,  aquests 
resultats  no  demostren  cap  relació  direccional  entre 
ambdues  variables  i  els  autors  atribueixen  aquest 
fenomen al fet que els departaments més orientats a la 
docència —amb pitjors  resultats al RAE— gasten molt 
en l’adquisició de llibres de text per als seus alumnes.  
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TENOPIR, Carol et al. 2010. University Investment in the Library, Phase II: An International Study of 
the  Library's  Value  to  the  Grants  Process.  University  of  Tennessee:  Center  for  Information  and 
Communication Studies. 
http://libraryconnect.elsevier.com/whitepapers/roi2/2010‐06‐whitepaper‐roi2.pdf 
 
Una de les maneres de determinar el valor de la biblioteca per a la universitat és quantificar aquest 
valor  en  termes monetaris.  Una  fórmula  habitual  és  calcular  el  retorno  de  la  inversió  (return on 
investment, ROI) que Wikipedia defineix com "un percentatge que es calcula en funció de la inversió 
i els beneficis obtinguts per quantificar la viabilitat d'un projecte". En aquesta línia, Judy Luther va 
desenvolupar  una  metodologia  per  calcular  el  ROI  de  la  biblioteca  de  la  University  of  Illinois  at 
Urbana‐Champaign en  termes de  l'esforç  inversor realitzat a  la biblioteca  i el benefici obtingut en 
forma  de  finançament  de  projectes  d'investigació  obtinguts  pels  seus  investigadors.  El  model 
examinava  l'ús  de  bibliografia  en  la  preparació  de  propostes  d'investigació,  la  taxa  d'èxit  en 
l'obtenció  de  projectes  i  la  seva  quantia  mitjana.  Els  resultats  demostraven  que  la  Universitat 
obtenia  4,38  dòlars  en  finançament  de  la  investigació  per  cada  dòlar  invertit  a  la  biblioteca 
universitària. 
 
La segona part d'aquell projecte va cristal·litzar en un treball 
elaborat per Carol Tenopir i Paula Kaufman. La seva labor va 
consistir a ampliar aquell estudi de cas a 8  institucions de 8 
països  arreu  del  món  per  verificar  si  la  metodologia  de 
Luther  era  aplicable  a  altres  contextos  geogràfics.  Així,  una 
de  les conclusions de l'estudi era que  les característiques de 
cada universitat (per exemple, la seva orientació temàtica) o 
del  país  en  el  qual  es  troben  (i  les  oportunitats  de 
finançament de la investigació existents) influeixen en el ROI. 
 

 

The  results  demonstrate  the 
value  of  the  library  to  the 
institution  in  improving  grant 
proposal and  report writing and 
in  helping  to  attract  grant 
income.  Library  ecollections 
especially play a  vital  role  in all 
aspects  of grants,  from proposal 
writing to final reports. 

 
 

Return  on  investment  in  the  grants  process  is  one 
important and  convenient way  to quantify  the  value of 
the  academic  library,  but  it  underestimates  the  total 
value  of  the  library.  The  time  invested  by  faculty  in 
finding and using scholarly  literature  is an  indication of 
the  value  of  collections  to  both  teaching  and  research. 
Time  savings and  improved  efficiency made possible by 
library  collections  are  another  component  of  value  [...] 
ROI  calculations  should  be  expanded  beyond  grant 
income  to  include  the  value  of  all  key  library  products 
and services that support the mission of the institution. 

Per  a  la  realització  del  treball  es  van 
realitzar  enquestes  entre  investigadors, 
entrevistes  amb  gestors  universitaris  i 
es  van  recopilar  dades  sobre  projectes 
d'investigació  i  pressupostos 
bibliotecaris.  Els  resultats  mostraven 
que, per cada unitat monetària invertida 
a  la biblioteca, el retorn oscil·lava entre 
15,54:1 i 0,64:1. 
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The value of libraries for research and researchers: a RIN and RLUK report. 2011. London: Research 
Information Network. 
http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/value_of_libraries_for_screen_0.pdf 
 
Aquest informe encarregat pel RIN i Research Libraries UK analitza el valor de la biblioteca per als 
investigadors  universitaris  al  Regne  Unit.  Metodològicament,  l'estudi  parteix  d’una  doble 
aproximació:  una  anàlisi  quantitativa  que  intenta  correlacionar  les  característiques  de  67 
biblioteques universitàries britàniques amb els resultats de recerca de les seves institucions —una 
estratègia que  es  va  revelar poc  efectiva donada  l'escassetat de dades disponibles—  i una anàlisi 
qualitativa d'una sèrie d'entrevistes a investigadors i bibliotecaris de 9 d'aquestes universitats. 
 
Com a resultat del treball, els autors sintetitzen en un 
decàleg  les contribucions de  la biblioteca a  l'activitat 
investigadora  de  la  universitat.  Els  resultats  són 
coincidents  amb els d’altres  estudis:  les biblioteques 
ajuden als investigadors en l'elaboració de propostes 
de  projectes,  contribuint  a  l’obtenció  de  recursos 
econòmics, o ofereixen accés a continguts de qualitat 
que són clau per a la recerca. De fet, aquest últim és el 
valor  principal  que  els  investigadors  assignen  a  la 
biblioteca. 
 
 

 

It  should  be  stressed  that  the 
correlations  [...]  do  not  imply 
causality, and even if there were to 
be  some  causal  relationship,  there 
is no  indication  in which direction 
cause  and  effect  might  run:  does 
the  input  to  the  library drive good 
research,  or  does  research  success 
provide  more  resources  to  the 
library?  This  is  especially 
important  given  the  limitations  of 
the available statistics. 

 
Demonstrating  that  levels  of 
usage  are  a  strong  predictor  of 
research  success  in  the  future  is 
not  the  same  as  establishing  a 
causal  relationship  between 
usage  and  research  success,  of 
course: it may be that some third 
factor is at work. 

 
 
 
 
 
 

L’anàlisi  qualitativa  va  posar  de  manifest  alguns  dels 
valors,  sovint  intangibles,  que  aporta  la  biblioteca  a  la 
universitat. Així, les biblioteques incrementen el prestigi de 
la  institució,  ajudant‐la  a  captar  i  retenir  els  millors 
investigadors; promouen  l'explotació de noves  tecnologies 
i de nous models de comunicació científica; incrementen la 
visibilitat de la institució mitjançant la gestió del repositori 
institucional;  doten  d’espais  a  alguns  col·lectius 
d’investigadors,  com  becaris  predoctorals,  que  sovint  no 
tenen un lloc de treball, etc. I potser la més profunda, però 
alhora  la  més  esmunyedissa,  de  les  contribucions  de  la 
biblioteca  és  oferir  una  manifestació  física  dels  valors  de 
creació,  preservació  i  transmissió  del  coneixement  que 
representa la Universitat. 
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WEINER, Sharon. 2009. The contribution of the library to the reputation of a university. Journal of 
Academic Librarianship, 35 (1), 3‐13 
 
Malgrat  les crítiques que susciten, els rànquings universitaris atreuen cada cop més  l'atenció dels 
gestors universitaris per la seva visibilitat social. Per aquesta raó, de la mateixa manera que altres 
treballs  comentats  a  aquesta  revisió  analitzen  la  correlació  entre  els  indicadors  bibliotecaris  i 
l’activitat de  recerca de  la universitat,  el  treball de Weiner  analitza  la  relació entre els  indicadors 
bibliotecaris i la posició de la universitat en els rànquings institucionals. 
 
This study examined the relative importance of 
several measures of  institutional performance, 
and  specifically,  the  contribution of  the  libary 
performance measures,  to  the  U.S.  News  and 
World Report reputational ratings for doctoral 
universities. The hypothesis on which this study 
is  based  is  that  university  performance 
indicators,  including  those  of  the  library,  are 
predictors of  the U.S. News and World Report 
reputational rating. 

A  l’estudi  es  van  creuar  les  dades  de  serveis 
bibliotecaris —despesa, formacio, referència i 
personal—de  247  universitats  amb  un 
rànquing  nord‐americà  d’universitats. 
L’anàlisi  prenia  en  consideració  les 
dimensions  institucionals  i  el  lapse  temporal, 
de manera  que  s’examinava  l’impacte  que  la 
inversió  en  biblioteques  tenia  sobre  la 
qualificació al rànquing quatre anys després. 

 
Els  resultats  mostraven  el  valor 
intangible  de  la  biblioteca,  així  com 
la seva influència en el prestigi de la 
universitat.  D’acord  amb  les 
conclusions de l’autor, la inversió en 
biblioteca és un bon predictor de  la 
reputació de la universitat. 
 
 

 
Libraries  continue  to have an  important  symbolic  role  in 
universities.  The metaphor,  “heart  of  the  university”,  has 
endured  for  more  than  a  century.  Because  they  are  a 
campuswide  support  service  rather  than  a  more  self
contained  academic  department,  they  occupy  “neutral” 
space  on  a  campus. Activities and  functions  can  be more 
successful in the library than in other locations because of 
that  neutral  status.

This  study  provides  evidence  that  libraries  do  contribute  to  university  reputations. 
Since  the  library  absorbs  a  very  small  percentage  of  a  university  budget  (2.5% 
average),  this  study  shows  taht  the  contribution  of  the  library  is disporportionately 
high relative to its cost to the institution. 
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