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RESUM 
Propòsit - El propòsit d'aquest article és revisar l'estat actual dels llibres electrònics, descrivint 
el seu abast potencial, destacant informació de les recents enquestes d'ebrary tot relacionant-la 
amb l’experiència sobre el terreny de l’autora amb els estudiants i parlant dels reptes en 
aquestes obres en evolució. 
Disseny/metodologia/enfocament – L’article descriu la necessitat d'ampliar percepcions 
sobre els llibres electrònics a la llum del seu abast i el seu extens potencial. Subratlla punts 
significatius de les enquestes d'ebrary i els compara amb l'experiència sobre el terreny de 
l'autora en una universitat de mida mitjana amb estudiants poc avantatjats. També presenta els 
desafiaments als quals els bibliotecaris s’enfronten, tant actualment com en el futur, il·lustrant 
progressos en algunes àrees i emfasitzant la creixent complexitat en la gestió d’aquesta àrea. 
Troballes – Encara que els bibliotecaris es maneguen amb el que ja es poden considerar 
llibres electrònics “tradicionals”, no es presta gaire atenció a l’abast potencial i a la diversitat 
dels llibres electrònics. Els estudis mostren que els bibliotecaris només són parcialment 
conscients de les percepcions que els estudiants tenen dels llibres electrònics i que hi ha 
conflicte de prioritats entre estudiants, professors i bibliotecaris. Les conclusions apunten a que 
fins i tot tenint en compte que els bibliotecaris conviuen amb l’estat actual dels llibres 
electrònics, també han de planificar pensant en les futures tipologies de llibres electrònics, i a 
que hi ha una forta necessitat de millorar la comunicació en el camp més i més complex de la 
selecció, l’adquisició, la integració a les col·leccions i la formació d’usuaris en aquest camp. 
Originalitat/valor – La major part de la literatura sobre llibres electrònics està dedicada als 
pros i contres, tant dels llibres electrònics com dels lectors de llibres electrònics. Aquest article 
presenta qüestions relatives als llibres electrònics per analitzar qüestions més de fons. 
Paraules clau - Llibres electrònics, biblioteques universitàries, usuaris de biblioteques, 
estudiants 
Tipus d’article – Article d’opinió 
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No hi ha res de més excitant que veure com evoluciona un nou desenvolupament des de la 
seva concepció fins a fer-se real, fins i tot si aquesta realitat encara és inacabada i 
acompanyada de reptes pels que la gestionen. Els llibres electrònics en són un exemple, tot i 
que identificar-ne el principi és difícil, atès que van aparèixer a l’horitzó de manera lenta i 
encara avancen lentament cap un futur més acabat. 

 
1.  L’ABAST DELS LLIBRES ELECTRÒNICS 
La definició de llibre electrònic depèn de la perspectiva de cadascú i de com d’àmplies vegi 
cada un les  seves possibilitats. Živković (2008) dona compte de punts clau en el 
desenvolupament dels llibres electrònics durant la darrera dècada i apunta una definició de 
“llibre electrònic” a partir de les normatives ISO, de la IFLA i d’altres agències oficials. No 
obstant, fa notar inconsistències en l’aplicació dels ISBN entre els diferents països, el que 
suggereix que els paràmetres i percepcions sobre els llibres electrònics no estan definitivament 
establerts. En el curs del seu article, mostra com la definició ha evolucionat per a incorporar 
noves tecnologies i com les definicions i tecnologies s’han influenciat entre elles al llarg del 
camí. També fa una breu referència a la introducció dels medis no impresos amb identitat 
pròpia, des del CD-ROM fins a l’aparició del llibre a internet, però, com a la majoria 
d’argumentacions sobre els llibres electrònics el focus principal està centrat en el que ha 
esdevingut la versió “tradicional” dels llibres electrònics, és a dir, alguna cosa estàtica que pot 
aparèixer impresa, o en CD o DVD. 

Mentre que aquestes definicions poden ajudar als bibliotecaris a categoritzar i, 
conseqüentment, a gestionar els llibres electrònics, els intents dels bibliotecaris per “encaixar” 
els llibres electrònics en definicions poden no tenir sentit en darrera instància, depenent de 
l’ample de mires amb que es defineixin els llibres electrònics i de com aquests evolucionin. 

Com a part d’un article anterior, Soules (2007), vaig tractar nous tipus de llibres electrònics, 
entrevistant creadors per mirar d’entendre el seu potencial futur. Mirant el moment actual i fent 
projeccions futures, hauríem de prendre en consideració les següents tipologies: 

• Un llibre imprès difós o redifós en format electrònic. Exemples: un llibre digitalitzat per 
Google, ofert per Amazon, distribuït en un paquet de netLibrary, ebray, etc. o comprat a 
un distribuïdor com Coutts o Yankee Book Peddler. 

• Un llibre només publicat en format electrònic que podria haver estat igualment publicat 
en format paper. En tenim exemples en alguns dels llibres electrònics que ofereixen 
Amazon o altres venedors esmentats abans. 

• Un llibre creat incloent processos electrònics d’opinió i revisió però que ha estat 
publicat formalment en format imprès. Un exemple d’això és Gamer Theory de 
McKenzie Wark (2007), la versió 2 del qual està disponible en paper, incorporant 
suggeriments fets pels lectors en un procés anterior, però també accessible al web de 
l’Institute of the Book, on els visitants poden trobar-hi la versió 1.1 en un format 
“llegir/escriure”, un lloc per visualitzar i un altre per debatre. 

• Un llibre imprès que dirigeix els lectors cap al un lloc web per a material suplementari o 
material que completa la versió impresa. Un exemple és Keys for Writers d’Ann Raimes 
(2008), que inclou una clau d’accés per entrar al web. 

• Una producció exclusivament electrònica que millora el text amb imatges, àudio i vídeo. 
Un exemple és l’enciclopèdia Encarta de Microsoft (2008), abans en CD-ROM i 
disquets i ara accessible mitjançant web. 

• Una producció només electrònica basada principalment en imatges, àudio i vídeo, amb 
text que afegeix valor. Per exemple alguns treballs creats des del Centre for Digital 
Storytelling o des de la University of Houston’s Education Uses of Digital Storytelling. 

• Una obra de referència amb text, imatges, àudio i vídeo, però que té una garantia de 
ser contínuament actualitzada. Un exemple d’això: les Critical Video Editions 
d’Alexander Street Press (2006), que poden ser considerades un conjunt de bases de 
dades, però que també es poden considerar un col·lecció de llibres electrònics. La 
pròpia editorial les descriu com una “col·lecció [que] combina l’emoció del vídeo amb 
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noves capacitats de cerca i l’Alexander Street’s Semantic IndexingTM”, i descriu l’índex 
de continguts dient que “navegar pel vídeo és ara tan fàcil com fullejar un llibre”. 

• Un lloc web que es considera un e-“über”–text sobre una matèria al complet, conjuntant 
text, imatges i àudio de manera regular. Un exemple és el Whitman Archive (Folsom 
and Price, 1995-), amb el seu esforç per recollir qualsevol forma de material relacionat 
amb Walt Whitman. 

• Una invenció electrònica encara no imaginada. 

És interessant pensar sobre com aquesta evolució mostra alguns moments creatius o de 
descoberta que representen punts clau. Considereu, per exemple, el moment en el qual algú 
s’adonà per primera vegada que seria possible usar nova tecnologia per crear alguna cosa com 
ara un llibre electrònic. Tothom pot experimentar un moment de descoberta la primera vegada 
que descobreix o veu per primera vegada alguna cosa més enllà del llibre electrònic tradicional. 
Aquesta descoberta va produir-se en l’autora d’aquest article l’any 2003, en un congrés sobre 
literatura digital i amb un “llibre” d’història que contenia definicions accessibles des del ratolí, 
imatges estàtiques i clips de vídeo. Un altre moment d’evolució també havia de produir-se quan 
algú es va adonar que un llibre electrònic no té perquè ser un text millorat amb alguna altra 
cosa afegida, sinó que pot ser un producte en el qual el text, si existeix, millora els altres medis, 
o en el qual totes les parts tenen un valor igual (el model de la University of Houston). Un altre 
punt d’evolució podria ser el moment en el que un llibre electrònic va esdevenir independent de 
la seva impressió i, de fet, pot no ser imprès, com ara alguns dels exemples esmentats 
anteriorment, o la poesia flash (“flash poetry”), en la qual el text es mou a través d’una pantalla 
d’ordinador. 

Tot plegat fa aparèixer la pregunta de perquè la narració digital multimèdia és considerada 
una forma de llibre electrònic mentre que un pel·lícula no ho és. Una pel·lícula és una entitat 
singular en ella mateixa amb imatges en moviment i àudio, afegiu-hi subtítols i ja teniu text, en 
el cas en que considereu que el text és una característica determinant. Només es tracta de que 
les pel·lícules tenen una existència prou llarga com per tenir el seu propi descriptor, de que han 
precedit en molt els llibres electrònics i han coexistit amb els llibres impresos?. On comença un 
llibre electrònic i on acaba? I això importa –o importarà-?. O es tracta només de l’adaptació del 
vell acudit: Quan un llibre electrònic deixa de ser un llibre electrònic? Quan és una altra cosa. 

L’ús de distintes tecnologies per a desenvolupar i millorar un producte ja acabat –per ex., 
blocs o, més àmpliament, xarxes socials- expandeix el llibre electrònic més enllà de la seva 
pròpia entitat. El treball de Wark (2007) va anar sortint en “versions”, com passa amb el 
programari informàtic. La segona versió va ser capturada en un moment determinat i difosa 
com a llibre imprès. En aquest cas, l’evolució del llibre a través de comentaris i discussions va 
ser un element públic del procés. Els escriptors de llibres impresos tradicionals discuteixen el 
seu treball amb col·legues abans de publicar-lo, i la revisió per parells o el procés editorial ajuda 
l’autor a donar forma definitiva al treball. En el passat, no obstant, això esdevenia abans de la 
impressió i de manera privada. En aquest cas, el procés no era només públic si no que 
incorporava contribucions potencials a causa de la seva pròpia natura pública i a causa de la 
tecnologia usada. El treball podia ser millorat de nou i distribuït en una nova edició, en un altre 
producte distribuït i amb entitat pròpia, si és que l’autor volia continuar en comptes de dedicar-
se a un altre projecte.  

En el futur veurem la comercialització d’alguns d’aquests nous experiments, conjuntament 
amb més participació dels lectors/usuaris. Tot plegat porta a problemes relacionats amb 
l’autoria i la revisió per parells. L’autor citat, és realment l’autor?. Hauria d’haver-hi només el 
seu nom a la coberta i portada o hauria d’haver-hi múltiples autors, només alguns dels quals 
seran citats depenent del seu nivell de contribució?. S’haurien de considerar aquest tipus de 
contribucions com a autories compartides completament?. I pel que fa a la revisió per parells, 
Paolo Mangiafico (2007), Digital Projects Consultant a la Perkins Library de la Duke University, 
observa que està canviant des del moment previ al moment posterior a la publicació. En el cas 
del llibre de War (2007) es pot suggerir, no obstant, que la revisió per parells es va donar durant 
la publicació del llibre atès que es va fer públicament, més que no pas en un context 
d’avaluació a cegues, i mentre el treball evolucionava. Amb les xarxes socials, això podria ser 
cada vegada més la norma.  

Alguns bibliotecaris han suggerit àmpliament que la divisió de la informació en categories de 
monografia o publicació seriada és quelcom que només un bibliotecari pot apreciar –o voler-. 
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Ara hi ha la possibilitat real de la revisió continua de porcions grosses o petites de llibres 
electrònics a mesura  que els autors o els autors/lectors incorporin noves idees, afegeixin o 
suprimeixin text, imatges o altres elements, reestructurin el contingut de manera distinta, etc. 
En el món imprès, l’antecedent de l’actualització continuada és el servei basat en enviar fulls de 
paper sense enquadernar, en el qual les actualitzacions periòdiques s’enviaven a les 
biblioteques, però el concepte d’actualització continuada es basava en fulls que canviaven i 
que, en aquells moments, només podien ser distribuïts de manera intermitent. En el món digital, 
la Wikipedia és un exemple d’actualització constant. En la tradició de les enciclopèdies, es 
tracta d’un llibre electrònic/monografia?. O és una altra cosa? Continuaran sent necessàries 
versions esporàdiques de noves versions o hi haurà sempre un flux continuat?. La idea d’un 
flux sense fi fa accelerar el ritme de canvi i trasllada aquests productes més enllà del llibre com 
a entitat única o llibre electrònic, i fins i tot més enllà de les distribucions esporàdiques d’una 
revista o d’una revista electrònica. Continuarà ni tan sols la distribució esporàdica?. Es 
continuaran assignat ISBNs i ISSNs o  la ISO desenvoluparà alguna altra categoria per 
identificar aquests productes que semblen desafiar la categorització?. 

També cal plantejar-se altres qüestions. ¿Com es citaran bibliogràficament aquests 
documents, no només als catàlegs sinó també en les referències incloses en la recerca 
publicada?. La confiança en la data en la qual s’hi ha accedit, que és l’element de la cita que 
actualment intenta solucionar aquesta qüestió, no és capaç de clarificar quina informació va 
veure realment en un determinat moment del temps l’investigador/persona que cita. Per als 
professors que usin aquests productes electrònics en els seus cursos, aquest paisatge 
contínuament canviant els farà difícil fixar una iteració comuna  per a ús d’una classe com a 
conjunt. En tot cas, el que es necessitaria és l’habilitat per a seleccionar i veure informació en el 
moment exacte en que aquesta va ser vista per la persona que en fa referència, un concepte 
inabastable des d’una perspectiva d’arxiu i recuperació de la informació. 

De moment, aquestes qüestions segurament són menys importants que la possibilitat de que 
les categories i etiquetes actuals potser ja no són aplicables, de que les maneres actuals d’usar 
i referenciar la informació ja no són vàlides, i de que continuar considerant la informació sota 
aquests paràmetres pot ser contraproduent per a l’intent de gestionar la informació a través de 
la seva organització i accés. És fonamenta la necessitat d’ampliar el concepte de llibre 
electrònic. 

2. L’USUARI ESTUDIANT 
Els límits dels llibres electrònics poden ser excitants i estar a l’avantguarda, però en última 
instància, l’usuari que hi ha a l’altra banda del llibre electrònic, en farà servei? Fins ara mateix, 
els llibres electrònics no s’han “enlairat” de la manera que alguns esperaven. S’han argumentat 
força raons per a aquest fet. Sottong (2008) fa notar que els aparells lectors de llibres 
electrònics, tot i que han millorat, encara no satisfan les necessitats dels usuaris per raons 
d’ergonomia, legibilitat i de formats propietaris. Cita Print books work, el treball de Walt 
Crawford. Anant més enllà, suggereix que “els llibres electrònics són encara un somni de futur 
com ja ho eren fa 12 anys”. 

No és sorprenent que les reaccions als llibres electrònics, tenint en compte o no el 
maquinari, siguin diverses. The Observer (E-books, 2008) va oferir una sèrie d’articles sota el 
títol E-books. Hi havia entusiastes i escèptics, els que creien que estem veient “la creació d’una 
nova forma d’art” i els que se sentien “alienats respecte als llibres” que coneixen bé. 

No obstant, quan es tracta d’estudiants universitaris les pressions són diferents. Els llibres 
electrònics els són presentats a través de llibres de text electrònics i de llibres electrònics de les 
seves biblioteques, en cas de que els escullin o tinguin aparells per a llegir-los. Llegeixen la 
majoria dels llibres electrònics en la pantalla de l’ordinador a no ser que s’hagin comprat un 
lector pel seu compte, i la majoria dels llibres electrònics són tradicionals tot i que, cada  dia, 
apareixen noves tipologies de llibres electrònics a les col·leccions bibliotecàries. 

Durant 2007 i 2008, ebrary va dur a terme una sèrie de quatre enquestes sobre llibres 
electrònics. A l’enquesta als estudiants de la primavera de 2008, ebrary (2008a) va treballar 
amb més de 150 bibliotecaris d’universitats i facultats de tot el món per a desenvolupar una 
enquesta “per entendre millor els usos, necessitats i percepcions dels estudiants respecte als 
llibres electrònics”. Van contestar  l’enquesta un total de 6.492 estudiants, que representaven 
prop de 400 diferents institucions d’aproximadament 75 països. Ebrary (2008b) també va 
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passar l’enquesta a bibliotecaris i els va demanar de completar l’enquesta com si ells mateixos 
fossin estudiants. L’objectiu era comparar les respostes de les dues enquestes, l’enquesta a 
estudiants de veritat i la “clonada per a bibliotecaris”. 

De les 6.492 respostes  a l’enquesta per a estudiants, 2.707 van contestar des de Itàlia i 
2.143 des dels Estats Units. La resta eren de diferents països, però amb xifres significativament 
més baixes, amb Hong Kong i Canadà al voltant dels 500 enquestes contestades. El camp amb 
més representació va ser l’enginyeria (1983 enquestes). Els següents camps amb més 
presència van ser l’arquitectura, 525, i l’àrea d’empresarials, 439. Per altra banda, els 
bibliotecaris que van contestar a l’enquesta representaven 178 institucions diferents de 37 
països, però aproximadament 100 eren dels Estats Units, i entre els altres països amb més 
respostes hi havia Canadà (aproximadament 20) i el Regne Unit (menys de 20), per tant els dos 
grups potser no són comparables al 100%. 

De totes maneres, hi ha molt a comparar entre les enquestes als estudiants i les clonades. 
Centrant-nos només en els aspectes relatius als llibres electrònics, són especialment 
interessants els següents punts: a la pregunta “La teva biblioteca té llibres electrònics?” el 57% 
dels estudiants i el 90% dels bibliotecaris (com a estudiants) van contestar afirmativament, el 
9% dels estudiants i el 5,5% dels bibliotecaris van dir que no, i el 33,5% dels estudiants i el 4% 
dels bibliotecaris van contestar “no ho sé”. Fins i tot tenint en compte les variacions en el 
nombre total de respostes i en l’origen geogràfic, es podria dir que els bibliotecaris no tenen tan 
clar com fóra desitjable el coneixement que tenen els estudiants de l’existència de llibres 
electrònics. 

També hi ha disparitat en les respostes a la pregunta “Amb quina freqüència uses els llibres 
electrònics que la biblioteca posa a la teva disposició?”. En les respostes dels estudiants, el 
48.5% van dir que mai no n’havien usat, però només el 22% dels bibliotecaris van contestar 
que mai. La principal raó per a això, segons els estudiants, era que no sabien on trobar llibres 
electrònics (57%), mentre que la principal raó per als bibliotecaris va ser que eren difícils de 
llegir (31.5%). Potser els bibliotecaris no tenen tant èxit com creuen en acostar els llibres 
electrònics als usuaris. Potser també sobrevaloren les dificultats associades a llegir textos 
electrònics. 

En altres àrees, els dos grups estaven més en sintonia. En resposta a la pregunta “Quan 
pots optar entre usar la versió en paper o electrònica d’un llibre, amb quina freqüència optes 
per la versió electrònica?”, tots dos grups van escollir “de tant en tant” com a resposta més 
freqüent. Quan se’ls va demanar que indiquessin si “les següents afirmacions són veritat per als 
llibres electrònics, per als llibres en paper o per als dos tipus”, les 5 respostes de “veritat” més 
freqüents per als llibres electrònics estan recollides per a ambdues enquestes a la Taula I. 

Tot i que els resultats de l’enquesta als estudiants poden ser esbiaixades a partir de la 
matèria d’interès, la localització geogràfica i, potencialment, l’estatus econòmic, algunes 
conclusions clau tenen a veure amb: 

• l’ús per igual entre llibres electrònics i en paper 

• la igualtat en la preferència per als llibres electrònics i en paper 

• la igualtat en la confiança en els llibres electrònics i en paper 

• l’alt l’ús de motors de cerca en la recerca i en els treballs de classe, conjuntament amb 
altres recursos de màxim ús que inclouen els electrònics i en paper i les bases de 
dades referencials 

• l’afirmació per part del 57% dels estudiants de la importància de l’alfabetització 
informacional. No hi ha una anàlisi equivalent de les respostes dels bibliotecaris en 
l’enquesta clonada. 

Té un interès particular la resposta a la pregunta “Quina importància tenen les següents 
prestacions dels llibres electrònics?”. Hi va haver 3039 respostes d’estudiants a aquesta 
pregunta i 149 respostes de bibliotecaris. Els resultats, ordenats de més a menys importància, 
es mostren a la Taula II. També en aquest cas, els bibliotecaris tenen una intuïció raonable 
sobre les respostes dels estudiants. De fet, aquesta llista és una validació interessant d’un 
parell de pressupòsits dels bibliotecaris sobre el valor d’una cerca amb accés a qualsevol hora i 
des de qualsevol lloc. També és interessant veure que algunes d’aquestes prestacions 
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reflecteixen l’habilitat per manipular informació, una destresa que ràpidament s’assimila, no 
necessàriament degut als llibres electrònics sinó degut a la interactivitat en la web 2.0. 

 
Taula I. Afirmacions sobre els llibres electrònics 
  

Estudiants Bibliotecaris com a estudiants 
Respectuós amb el medi ambient Accés a qualsevol hora/des de qualsevol lloc 
Accés a qualsevol hora/des de qualsevol lloc Respectuós amb el medi ambient 
Fàcil de cercar i trobar informació Fàcil de cercar i trobar informació 
Fàcil de compartir Útil per a una referència ràpida 
Fàcil d’emmagatzemar Fàcil d’emmagatzemar 
 

Nota: Informació provinent de les enquestes d’ebrary de 2008 a estudiants i enquestes 
clonades 
 
Taula II. Importància de les prestacions dels llibres electrònics, ordenades de major a menor 
importància 
 

Estudiants Bibliotecaris com a estudiants 
Cerca Accés a qualsevol hora 
Accés a qualsevol hora Cerca 
Accés extern a la universitat Accés extern a la universitat 
Capacitat dels llibres electrònics per ser usats 
simultàniament per més d’un estudiant 

Capacitat dels llibres electrònics per ser usats 
simultàniament per més d’un estudiant 

Descàrrega a ordinador portàtil Copiar i enganxar 
Copiar i enganxar Imprimir 
Imprimir Automatització de les citacions 
Zoom i escalar Descàrrega a ordinador portàtil 
Destacar text Possibilitat d’enviar text per correu electrònic 
Automatització de les citacions Zoom i escalar 
Possibilitat d’enviar text per correu electrònic Destacar text 
Anotar Anotar 
Comentaris/crítiques als llibres Biblioteca personal 
Multimèdia Multimèdia 
Capacitat per a compartir anotacions Descàrrega a dispositius mòbils 
Descàrrega a dispositius mòbils Comentaris/crítiques als llibres 
Eines col·laboratives Eines col·laboratives 
Biblioteca personal Biblioteca compartida 
Biblioteca compartida Capacitat per a compartir anotacions 
 

Nota: Informació provinent de les enquestes d’ebrary de 2008 a estudiants i enquestes 
clonades 
 

No obstant, no tots els estudiants tenen els coneixements, els medis o les circumstàncies 
favorables per a usar llibres electrònics o per aprofitar les seves prestacions. Alguns estudiants 
encara estan en la fase de conèixer l’existència dels llibres electrònics. Potser han estat fora del 
món acadèmic durant alguns anys i no s’havien trobat amb els llibres electrònics anteriorment, 
potser encara ni els han descobert, o potser els han descoberts però, no sabent què fer-ne, han 
optat per alguna altra cosa. 

Les descàrregues a ordinadors portàtils o altres dispositius mòbils plantegen una altra 
qüestió. Aquesta possibilitat depèn de la propietat o de l’accés a un dispositiu d’aquest tipus tot 
posant sobre la taula la qüestió de la fractura digital. L’Abilene Christian University a Abilene, 
Texas, dona en aquests moments un i-phone a cada nou estudiant (Levine i Smith, 2008), però 
la California State University, East Bay, és un cas a l’altre extrem de l’espectre. Alguns dels 
seus estudiants no posseeixen ordinadors o portàtils. Quan és possible, el campus proveeix als 
estudiants més necessitats de portàtils en préstecs de llarga duració com a mínim fins que no 
esgota les existències. No es tracta d’ordinadors d’última tecnologia però són millors que no 
pas res. Alguns estudiants encara funcionen amb mòdems a casa seva, així que van a la 
biblioteca per a usar recursos electrònics als que no poden accedir  d’enlloc més. En alguns 
casos, si l’ordinador de l’estudiant s’espatlla, es queda sense res. Tot plegat, per descomptat, 
limita les seves possibilitats d’accés a qualsevol hora/des de qualsevol lloc perquè depenen 
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completament dels horaris de la biblioteca física i de les seves possibilitats d’apropar-s’hi 
mentre sovint treballen en horaris complets o parcials. 

La possibilitat de que dos o més estudiants usin un llibre electrònic simultàniament, depèn 
molt del que la universitat pugui pagar. Aquest problema es posa de manifest especialment 
quan un professor demana als estudiants que llegeixin un llibre electrònic, o una part d’aquest, 
com a lectura de classe i hi ha un augment dels accessos al llibre electrònic recomanat. Quan 
s’arriba al límit de connexions possibles, els estudiants no poden usar-lo i no saben perquè. 
Contacten amb la biblioteca informant de problemes tècnics perquè pensen que hi ha un 
problema de connexió o d’accés personalitzat. No relacionen els llibres electrònics amb el 
préstec. Estan acostumats a usar bases de dades sense límit d’usuaris. 

Copiar, enganxat, imprimir i enviar per correu electrònic plantegen més qüestions. Els 
estudiants de la California State East Bay volen bàsicament tallar i enganxar en els seus 
treballs de recerca, imprimir per llegir més fàcilment  o per llegir a llocs on no és pràctic llegir en 
línia (als transports públics per exemple), o descarregar per a usar més tard, si és que tenen 
pressa per arribar a classe o a la feina. Pel que fa a les limitacions d’aquestes prestacions, és 
difícil conèixer les fonts dels problemes. Una d’elles és clarament la propietat intel·lectual i els 
drets de l’editorial. Només cal que intenteu treballar amb un llibre quan apareix el següent 
missatge: “Has excedit el límit de pàgines que l’editor deixa disponibles per a la lectura d’aquest 
document”. Essencialment, això significa que l’usuari no té accés a aquest llibre electrònic, 
només a una part del mateix. La majoria dels proveïdors de plataformes treballen per assegurar 
més accés. Com a resultat d’això, es tracta d’un camp en continua millora. Mentre que encara 
queden algunes plataformes en les quals la impressió pàgina a pàgina és l’única opció fins 
arribar a un nombre limitat de pàgines en total, alguns venedors troben la manera de superar 
aquesta barrera. Springer, per exemple, proveeix llibres electrònics en format PDF i deixa 
imprimir fins a 30 pàgines a la vegada. Això hauria de permetre a l’estudiant imprimir la majoria 
dels capítols d’un llibre electrònic, emulant les pràctiques permeses als Estats Units en el món 
del paper. S’espera que la competició entre venedors continuarà contribuint a una millora 
continuada. I pel que fa a les noves tipologies de llibres electrònics que posen difícil la 
impressió, els bibliotecaris han d’ajudar als estudiants a entendre altres opcions – per exemple, 
com usar “delicious” per trobar la pista del llibre desitjat, o la “library thing”, per poder “mantenir” 
el contingut a la seva biblioteca o simplement per marcar el llibre electrònic per a futures 
referències. 

L’altra àrea de més interès per als estudiants és l’automatització de les citacions. És ràpid, 
fàcil, i els estalvia la preocupació d’haver d’aprendre els enrevessats detalls dels distints 
formats de citació. Pel que fa als estudiants, totes les citacions són correctes, però com que hi 
ha problemes amb aquest tema, la prestació que permet enviar-les per correu electrònic és un 
gran servei. No se sap si els estudiants de la California State East Bay coneixen o no altres 
possibilitats, per ex. ressaltar, anotar, etc. De moment no han dirigit cridat? l’atenció dels 
bibliotecaris cap a elles, cosa  que suggereix que o bé no les usen o bé que no els creen 
problemes. 

El préstec interbibliotecari és una altra àrea a tenir en compte. Es fa necessari alguna cosa 
equivalent a la del món imprès per als llibres electrònics que no tinguin accés lliure a través de 
web. La California State East Bay pertany a un consorci de biblioteques de diferents  tipus 
dedicat al préstec interbibliotecari de llibres. Donat que els catàlegs consorciats registren els 
llibres electrònics, les cerques que hi realitzen els estudiants recuperen tant exemplars en 
paper com electrònics. Els estudiants es frustren per la incapacitat de disposar en préstec 
llibres electrònics de la mateixa manera en que poden disposar de llibres impresos. S’ha 
discutit si s’esborraven els registres de les còpies electròniques dels catàlegs però com que la 
frustració dels usuaris ajuda a elevar la pressió cap als venedors per continuar millorant, 
mantenir-los té raó de ser. Si se suprimeixen els títols, els estudiants no coneixeran la seva 
existència i pensaran que no són a cap biblioteca. La seva frustració es dirigirà cap a una altra 
banda. 

Hi ha un altre parell d’elements que influiran en el ritme d’introducció dels llibres electrònics 
entre els estudiants. Un és el mercat de llibres de text. Els venedors comercials encara lluiten 
per fer els llibres electrònics viables. Cada vegada més, els llibres de text aporten claus d’accés 
perquè els estudiants puguin veure en webs continguts que els milloren, però els editors encara 
no han “trencat” el mercat dels llibres de text. Algunes disciplines, per ex. empresarials sembla 
que s’introdueixen més ràpidament en l’àmbit del format electrònic, si és que la quantitat actual 
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de llibres electrònics és un indicador. No obstant, altres disciplines s’orienten cap als llibres 
electrònics pel seu potencial de millora mitjançant les prestacions associades. Potser els llibres 
de text es dividiran en capítols individuals si és que un capítol s’usa en els cursos més que la 
resta del llibre i pot comercialitzar-se millor com una peça separada, i per tant aportant més 
benefici als editors en un negoci on el marge de benefici és petit. La separació dels elements 
en entitats individuals també permet la seva introducció en el mercat dels cursos electrònics 
amb col·leccions de peces seleccionades per professors. 

En darrera instància, els llibres electrònics i els llibres de text electrònics, com a mínim els de 
tipologia “tradicional”, adquiriran més presència en l’escena de l’educació universitària gràcies a 
l’educació a distància. Els campus digitals ajuden a les universitats a expandir el seu negoci, 
ofereixen flexibilitat als estudiants per poder treballar o si viuen a llocs molt distants, 
generalment incrementen les opcions i competeixen amb les universitats comercials, Des d’una 
perspectiva administrativa, els campus en línia també ajuden a les universitats a gestionar els 
problemes d’espai en els seus campus físics i a esquivar les despeses financeres per a 
l’expansió dels edificis i el conseqüent manteniment. Com a resultat, els estudiants seran 
dirigits cap als formats electrònics. Què passarà llavors amb l’estudiant que no pot pagar-se 
aquestes opcions digitals?. És d’esperar que hi hagi esforços per oferir més ajut financer o per 
incrementar els programes de préstec més enllà de la rudimentària estructura amb que en 
aquests moments es compta. 

Més encara, si la divisió digital està creixent en els països desenvolupats, ajudar als països 
en desenvolupament a afrontar aquests reptes requerirà una major inversió. La darrera ironia 
pot ser l’estudiant que fa les classes en línia i que només ve al campus quan ha d’usar alguns 
dels pocs llibres impresos de la biblioteca. El món de l’educació superior tancarà llavors el 
cercle, retornant als seus orígens quan la biblioteca era l’únic edifici i les classes es donaven a 
qualsevol altre lloc. 

3. L’USUARI PROFESSOR 
Durant la tardor de 2007, ebrary va treballar amb “més de 200 bibliotecaris de tot el món” per a 
desenvolupar una enquesta “per entendre les experiències dels professors amb els recursos 
electrònics i els materials impresos”. Les quatre àrees d’interès eren “ús per a la recerca i la 
docència, actituds, fortaleses i debilitats percebudes, [i] experiència en aprenentatge i 
preferències”. En aquest cas, hi va haver 906 respostes representant 300 institucions 
d’ensenyament superior a 38 països. D’aquestes respostes, 519 eren dels Estats Units i 387 
d’altres països, amb 94 del Regne Unit i 88 del Canadà, així que la barreja era força diferent de 
la de l’enquesta d’estudiants, però estava més en línia amb la de l’enquesta clonada. Les 
disciplines de les quals provenien les respostes eren força variades però, no sorprenentment, la 
biblioteconomia i l’arxivística eren al capdavant de la llista amb 122 ítems, amb l’educació en 
segon lloc amb 78. Les preguntes es dirigien cap com els professors usaven els llibres 
electrònics en els seus cursos, què preferirien que les seves biblioteques “tinguessin” (el verb 
“tenir” s’ha d’usar amb cautela – ja ho veurem més endavant) i preguntes generals sobre 
recursos electrònics.  

Encara que l’enquesta preguntava sobre qüestions que van més enllà dels llibres electrònics, 
hi ha alguns elements interessants sobre les pràctiques dels professors pel que fa als llibres 
electrònics. Els llibres electrònics no acaben d’encaixar del tot bé. En la seva anàlisi de 
l’enquesta, McKiel (ebrary Faculty Survey, 2007) escriu: “La majoria dels usuaris saben com 
trobar un llibre als prestatges una vegada l’han recuperat en el catàleg. Però no tan sovint 
saben usar les interfícies dels distribuïdors de llibres electrònics”. També es mencionaven les 
qüestions relatives a la facilitat d’ús, portabilitat i legibilitat. En McKiel també suggereix que si 
els usuaris aprenen com usar les interfícies, incloent la cerca, la disponibilitat 24/7, 
l’actualització i les eines de captura del text, els prefereixen per a la recerca. Aparentment, si 
els estudiants que havien estat enquestats menys d’un any abans ja havien descobert aquestes 
possibilitats. Com a nota final, en McKiel suggereix que la col·lecció de llibres electrònics 
necessita adquirir una mida raonable per aportar valor. Com a part del sistema de la California 
State University, la California State East Bay ofereix actualment accés a més de 30.000 llibres 
electrònics, però com que estan catalogats, els bibliotecaris emfasitzen l’accés dels usuaris a 
través dels continguts per a usar-ne el format resultant, més que no pas avant posar el format 
als continguts. Durant el darrer any, el departament de química va demanar específicament un 
llibre de química combinatòria en format electrònic en comptes del format paper. En les 
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humanitats, la Facultat d’Anglès va trobar apropiat el suggeriment de comprar llibres 
electrònics. A les ciències socials, on s’ofereixen cursos complets en línia, per ex. 
desenvolupament humà, els llibres electrònics són acceptats ràpidament. Així, el corrent 
sembla canviant en ciència, humanitats i ciències socials, amb els llibres electrònics mostrant 
una evolució lenta més que no pas una revolució dràstica. 

McKiel (ebrary Faculty Survey, 2007) va comparar les preguntes “Com integres actualment 
l’ús de les revistes electròniques en els teus cursos?” i “Com integres actualment l’ús dels 
llibres electrònics en els teus cursos?”. No és cap sorpresa que les revistes electròniques 
s’integren amb més freqüència que els llibres electrònics, però això pot ser degut al temps que 
les revistes electròniques i les bases de dades es porten utilitzant o a les distintes necessitats 
de les disciplines individuals. No obstant, hi va haver altres comentaris sobre la disponibilitat de 
continguts apropiats, dificultat d’ús, manca d’accés fàcil als ordinadors per part dels estudiants. 
Malgrat tot, com s’ha apuntat abans, degut a l’ensenyament en línia, si més no, el canvi 
continuarà. 

Comparant els llibres electrònics amb els impresos, els professors hi veuen avantatges en 
cada format, de nou destacant els aspectes positius dels llibres electrònics per a la cerca, la 
facilitat de referència, l’accés remot i del tractament de les matèries i la portabilitat, l’amplària i 
profunditat dels continguts i la legibilitat dels llibres en paper. Els professors pensen que els 
llibres electrònics presenten massa restriccions tècniques, esmentant la impressió, el nombre 
d’usuaris, etc. La preocupació sobre el nombre d’usuaris és interessat, donat que un llibre en 
paper, si està en préstec, és només accessible a un sol usuari a l’hora, però això està 
connectat probablement a que els professors estan acostumats a l’accés il·limitat de les bases 
de dades. També hi ha el comentari de que “Els llibres en paper són millors per a materials 
complexos, que continguin estadístiques i gràfiques”, la qual cosa és sorprenent atès que molta 
gent pensa que les possibilitats per entendre alguns continguts complexos milloren naturalment 
amb elements àudio i visuals. Finalment, hi ha referències als avantatges dels llibres electrònics 
per a l’ensenyament a distància i per a la tecnologia assistencial (“assistive technology”), dues 
raons que representen clares oportunitats per a la implantació dels llibres electrònics.  

4. EL BIBLIOTECARI AGENT 
Els bibliotecaris són agents claus per als estudiants i professors en l’ús dels llibres electrònics. 
La primera enquesta d’ebrary (ebrary Global eBook Survey, 2007), no la clonada, va estar 
dirigida a bibliotecaris. L’objectiu era “entendre millor les necessitats de continguts digitals de la 
comunitat bibliotecària”. Hi va haver 583 respostes de 522 biblioteques diferents a 67 països. 
Per tipus de biblioteca, el 77% eren universitàries i el 52% eren nord-americanes. Els 
bibliotecaris manifestaven que la majoria dels usuaris accedien als llibres electrònics dels seus 
fons a través del catàleg, i que el segon accés més nombrós era mitjançant el lloc web. L’ús 
dels llibres electrònics, en aquell moment, era descrit principalment com a correcte (37%) o bo 
(35%). Els bibliotecaris indicaven que el motor per a l’accés dels llibres electrònics era la 
integració dels registres MARC a l’OPAC, la qual cosa té sentit quan el mètode més habitual 
d’accés als llibres electrònics és a través del catàleg. De fet, la possibilitat d’integrar els llibres 
electrònics amb altres recursos i informació web era considerada com a crítica. Els factors 
inhibidors per a l’ús dels llibres electrònics incloïen la manca de coneixement de la seva 
existència, seguit de la dificultat d’ús de les plataformes tecnològiques, les dificultats de lectura, 
la manca de formació, i altres. Els bibliotecaris també indicaven que preferien comprar més que 
no subscriure accés als llibres electrònics (59-55%). La resposta més freqüent dels professors 
a la mateixa pregunta és que aquest factor no tenia importància. 

Quan se’ls preguntava per les raons principals per a comprar llibres electrònics, els factors 
que els bibliotecaris esmentaven incloïen: el preu, el tractament de la matèria, el model d’accés 
(monousuari – multiusuari, etc.), la vigència, les assignacions pressupostàries per a les 
adquisicions, l’ús dels exemplars subscrits o en paper, les eines de recerca i la tecnologia, els 
editors implicats i la integració en els processos d’adquisició de llibres en paper. En aquell 
moment, l’opinió sobre la importància del préstec interbibliotecari de llibres electrònics estava 
dividida entre “gens ni mica” (41%), “alguna” (41%) i “molta” (18%). 

Finalment, als bibliotecaris se’ls va preguntar què necessitaven d’una plataforma d’accés als 
llibres electrònics. Es van incloure elements com la integració amb altres recursos, les 
capacitats de descàrrega, el poder suportar múltiples tipus de format, la integració amb un 
dipòsit institucional o amb un sistema de gestió de continguts, hostatjat per la biblioteca, basat 
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en PDF (ara ofert per Springer), hostatjat pel venedor, altres, i només en línia (sense poder 
descarregar). 

5. QÜESTIONS 
El punt clau en aquestes enquestes és que els usuaris estudiants, usuaris professors i 
bibliotecaris no comparteixen les mateixes prioritats, fins i tot si els bibliotecaris pretenen ser 
estudiants i contestar el mateix que aquests a algunes de les preguntes formulades als 
estudiants. És possible que algunes de les respostes de l’enquesta als bibliotecaris fossin avui 
diferents, fins i tot tenint en compte que només ha passat un any i mig des de que es va 
realitzar. Aspectes com el préstec interbibliotecari, per exemple, potser serien més prioritaris 
per als bibliotecaris i elements relacionats amb l’arxiu i la tecnologia assistencial s’hi haurien 
d’afegir. Amb el mandat legislatiu als Estats Units per a l’accessibilitat (i seguit de manera 
seriosa al sistema de la California State University), aquest darrer punt hauria estat en un lloc 
destacat per a tots els formats, electrònics i impresos. 

Selecció, adquisicions i serveis tècnics 
Malgrat tot, la primera qüestió per als bibliotecaris, el cost, sembla probable que continués al 
capdavant de la seva llista. Els usuaris estudiants, particularment, no tenen en compte els 
costos. Els professors són més conscients d’aquest element, però cap dels grups té una idea 
completa del cost dels llibres electrònics. Aquí van un parell d’exemples de preus en catàleg 
extrets del web d’un venedor el 18 d’agost de 2008: El llibre de química combinatòria esmentat 
abans és concretament el Combinatorial Chemistry and Technologies: Methods and 
Applications, 2a. ed. El preu marcat per a l’edició en paper és de 169.95 $ (tapa dura i rústica) i 
de 243.28 $ per al llibre electrònic. Aquesta disparitat és força habitual. A Anglès encara hi ha 
més variació. Classroom Instruction that Works with English Language Learners es ven per 
26.95 $ (tapa dura i rústica) i 32.34 $ (llibre electrònic), que no representa una gran diferència, 
però Asian American Literature, de Bella Adams costa 22.00·$ (rústica) i 121.20 $ (llibre 
electrònic, llicència monousuari). Tot i que tres exemples no constitueixen una mostra, la 
qüestió és que els llibres electrònics tendeixen normalment a ser més cars que els impresos. 
Cadascuna de les diferències incideix en la quantitat de títols nous que una biblioteca pot 
adquirir i, en aquests temps de pressupostos ajustats, això és significatiu. 

També els bibliotecaris són empesos cap als llibres electrònics pels campus virtuals, essent 
coneixedors de que els documents han de ser accessibles pels estudiants a distància -fins i tot 
quan la universitat afronta problemes pressupostaris-, dels reptes per assegurar tecnologia 
apropiada als estudiants i de les necessitats de tecnologia assistencial. Les millores que els 
llibres electrònics poden oferir també els porten a ser adquisicions desitjables, però les raons 
clau no rauen en els continguts i el seu enriquiment. 

La selecció ofereix més reptes apart del pressupostari. Per altra banda, amb els paquets, els 
bibliotecaris han cedit part del seu control en la selecció als venedors i editorials. És una 
situació paral·lela a la de les revistes. En ambdós casos, les biblioteques reben alguns títols 
que no haurien escollit per a les col·leccions, però que venen formant part del paquet. La tria 
del que hi ha als paquets depèn del venedor, de l’editorial, d’un consorci (si és el cas) i, només 
en algun grau, de la biblioteca. 

Els bibliotecaris també seleccionen títols individuals, però realment els compren? -i aquesta 
és la raó per la reserva expressada abans sobre l’ús de “posseir” a l’enquesta. Les possibles 
opcions són la compra i la subscripció. De totes maneres, fins i tot amb l’opció de compra hi ha 
generalment perills. D’aquí a uns anys, els bibliotecaris hauran d’afrontar una altra decisió: 
abandonar el títol o començar a pagar per la plataforma. Això és particularment preocupant 
perquè la majoria de bibliotecaris no estan en posició de comprometre’s amb l’evolució dels 
costos. Ja veurem com es desenvolupa aquesta partida. 

Els materials de referència electrònics, per ex. la Gale Virtual Reference Library (2003), 
també estan en la dinàmica de costos, però són tractats com a bases de dades i s’han col·locat 
en el mateix patró sense que hi hagi hagut molt moviment d’adaptació. Algunes tipologies 
experimentals de llibres electrònics es distribueixen principalment a través de la web. Com a 
resultat, el repte és integrar-los a la col·lecció. S’han de “catalogar” o només fer-los accessibles 
–en alguna part- del lloc web de la biblioteca?. 

Els llibres electrònics digitalitzats per Google són escollits per venedors i diversos comitès de 
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selecció, però les decisions també es basen en assumptes de copyright, disponibilitat d’un títol i 
les condicions físiques de la còpia. Aquestes decisions no estan, de nou, basades en els 
continguts sinó en criteris de practicitat. 

Part del repte d’aquesta selecció rau en la durabilitat del resultat final. No només és un 
problema d’arxiu i tecnològic, sinó també una qüestió de copyright, canvis d’editorial i venedor i 
altres canvis. Els bibliotecaris reben llistes de títols que un editor ha decidit extreure del catàleg 
d’un venedor de llibres electrònics. Han de decidir si els compren o no. Aquesta pèrdua de 
control és preocupant, particularment si un professor ha posat el llibre, o part d’ell, entre les 
lectures d’un curs. A la California State East Bay, fins i tot es detectà un exemple d’un títol en el 
qual s’havia extret un capítol, deixant a la biblioteca amb una part-de-llibre-electrònic. Esperem 
que això sigui només una aberració i no una mostra de com seran les coses. De totes maneres, 
la informació s’està fraccionant –capítols, peces- i és un repte saber com manegar-la. 

Els bibliotecaris d’adquisicions i el personal de les biblioteques ha de tractar de seguir i 
entendre l’evolució subterrània, tenint present que les categories tradicionals no sobreviuran 
completament. Han d’entendre què volen els que seleccionen –una compra, una subscripció, 
adquirir el tot o una part. Negocien o participen en la negociació de contractes, o adquireixen 
materials fins i tot quan no tenen control sobre els contractes perquè els decideix altra gent. 

Els contractes es fan més nombrosos i més complexos. És crític intentar establir-los amb 
l’usuari al cap, no només tenint present les necessitats de la biblioteca, la qual cosa ens porta 
de nou al problemàtic fet de que les prioritats de llibres electrònics no són les mateixes entre els 
estudiants, els professors i els bibliotecaris. Per a concentrar-se en les necessitats dels usuaris, 
és essencial una àmplia comunicació amb ells i també amb altres àrees de la pròpia biblioteca i 
de l’àrea econòmica de la institució, així com entre biblioteques i els consorcis en els quals 
participen. El procés ja no és rebre una demanda seleccionada i adquirir-la, sinó una complexa 
estructura de presa de decisió que presenta múltiples necessitats, sovint contradictòries entre 
sí. El més important és la connexió estreta entre el departament d’adquisicions en un extrem i 
l’usuari en l’altre, perquè el contracte final és amb el que l’usuari conviurà. Especialment a les 
biblioteques més grans, els serveis tècnics poden estar a molta distància dels seus usuaris 
però ara, més que mai, això ha de canviar. 

Quan es tracta de llibres electrònics distribuïts a través de web, els reptes són diferents. Si 
parlem d’un llibre electrònic amb suplement a la web, les peces s’han de coordinar de manera 
que les peces comprades o subscrites i la part distribuïda via web siguin tractades 
holísticament. En llibres electrònics accessibles via web, les decisions han de tenir en compte 
la catalogació, la col·locació a les pàgines web de la biblioteca, les relacions amb pàgines 
temàtiques o de disciplines que tenen possibilitats d’usar-los i, generalment, la promoció del 
material com si estigués integrat a la col·lecció com un tot. 

Referència i formació 
El tracte amb el públic encamina als bibliotecaris directament cap als elements i problemes 

que l’enquesta d’ebrary als estudiants detectava com a les seves prioritats. Quan a la California 
State East Bay els estudiants troben per primera vegada un registre d’un llibre electrònic al 
catàleg, molts es dirigeixen al taulell de referència. La cobertura rotatòria del taulell de 
referència implica que els bibliotecaris en servei ensenyen als usuaris com obrir els llibres 
electrònics, com navegar-hi cap endavant i enrere, com clicar als encapçalaments de capítols 
per saltar dins el text, i com accedir-hi des de casa (sovint es necessita un senzill plug-in). 
Poden ajudar en alguns altres punts, sovint com a resposta a preguntes sobre impressions i 
descarregues, però rarament ensenyen als estudiants les aplicacions que fan més 
característics els llibres electrònics –cerca, possibilitats de destacar, etc.-, totes les 
manipulacions que no són possibles en els llibres impresos, perquè ja han d’atendre un altre 
usuari. 

Com s’ho fan doncs els bibliotecaris per formar els usuaris en l’existència i avantatges dels 
llibres electrònics? Els que treballen en cursos formals en alfabetització i habilitats 
informacionals, tenen una oportunitat de treballar directament amb els estudiants de manera 
sostinguda. Els que no fan de professors a cursos, poden crear tutorials de molts tipus. En 
tenim exemples a la University of Wisconsin – Stour (2008), on a través d’una pàgina web es 
mostren distints llocs per trobar llibres electrònics i inclou instruccions d’ús per a netLibrary, i la 
pàgina del Text Center de la biblioteca de la University of Virginia (2007) dedicada als llibres 
electrònics, que inclou instruccions i enllaços per a descarregar distints tipus de llibres 
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electrònics. De totes maneres, aquests webs pressuposen que els usuaris saben que els llibres 
electrònics existeixen (tingueu de nou en compte la disparitat entre les percepcions dels usuaris 
i els bibliotecaris respecte a aquest assumpte). Aquest llocs web també confien o en la iniciativa 
dels usuaris per buscar-los i trobar-los o en que els bibliotecaris dirigeixin els usuaris cap a ells. 
Aprendre la manipulació avançada dels llibres electrònics és, per tant, una feina amb poca 
base tècnica. Manegar-se amb la creixent sofisticació dels llibres electrònics es deixa 
àmpliament a expenses de l’usuari. 

Pel que fa a les altres prioritats, els bibliotecaris i altre personal de la biblioteca escolten els 
problemes –incapacitat per accedir-hi, incapacitat per obtenir el plug-in que permet 
descarregar, incapacitat per obrir el llibre electrònic, etc.-. Cada problema és tractat segons el 
cas individual. Algunes vegades els usuaris demanen una còpia equivalent en paper a causa 
dels problemes de legibilitat, les restriccions per imprimir les pàgines que volen, etc. En temps 
de pressupostos ajustats, és estrany disposar d’una còpia impresa atès que les biblioteques 
adquireixen només una sola còpia dels títols. 

5. CONCLUSIONS 

Malgrat els problemes i malgrat que tenen una evolució més lenta del que es preveia, els llibres 
electrònics s’imposen. Els actuals problemes tecnològics es resoldran, encara que d’altres de 
nous apareixeran. Els bibliotecaris continuaran adquirint més i més llibres electrònics, en 
paquets o individualment, i treballant per ajudar als usuaris a través de la integració dels llibres 
electrònics amb la resta de col·leccions, informant-los de la seva existència i proveint formació 
sobre com cercar-los, trobar-los i usar-los. De moment, els bibliotecaris cataloguen els llibres 
electrònics i construeixen llocs web per dirigir als usuaris als llocs on poden trobar llibres 
electrònics –al catàleg, digitalitzats per Google, en llocs web d’accés gratuït i a webs 
experimentals. Els bibliotecaris veuen els llibres electrònics com una part més de la col·lecció i 
s’enfronten als reptes que presenten, però a mida que els llibres electrònics continuïn existint, 
evolucionin i canviïn hauran de mirar enrere i pensar quan es van convertir en una part normal 
del paisatge de la informació i perquè van pensar que eren simplement un format electrònic 
equivalent del paper. 

Tot i que això succeeixi amb els tipus més normals de llibres electrònics actuals, el futur 
existeix. Perduraran els llibres electrònics?. Sense dubtes. Alguna vegada els bibliotecaris han 
obviat un format o han preferit no arxivar-lo?. Després de tot encara hi ha microfitxes i LPs tot i 
que sigui complicat trobar els mitjans per llegir-los. 

En última instància, tot depèn dels continguts que els creadors vulguin desenvolupar i 
difondre. Els llibres electrònics ofereixen moltes opcions –text, àudio, imatges, vídeo- i aparells 
per a llegir-los –ordinadors, iPods, PDAs-. Els creadors estan experimentant. Volen embolicar i 
manifestar les seves idees i emocions en un format intel·ligible i volen que aquest format es 
generi orgànicament de les seves idees. Cada creació no només serà única en ella mateixa 
sinó que també ho serà en la seva manifestació. 

En paral·lel a que el llibre electrònic presenti distints formats, encara que el seu nom 
mantingui la seva herència genètica, hi haurà noves tecnologies que provocaran una major 
evolució cap a alguna cosa que encara no podem preveure. Encara més, el llibre electrònic no 
serà mai estàtic i presentarà contínuament noves possibilitats. 

Un assumpte increïblement excitant. 
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