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RESUM 
En aquest article s'analitza el paper del catàleg dins l’actual època de transició, i l'utilitza 
per il·lustrar descobriments i línies de treball més genèriques de les biblioteques. L’autor 
constata que hi ha un renaixement de l'interès per les dades del catàleg i el catàleg en si 
mateix, però no obstant, s’explica com això es produeix en un moment en què el catàleg 
s'està reconfigurant d’una manera que podria suposar la seva desaparició com a 
component identificable per separat dels serveis de les biblioteques. El catàleg està sent 
assumit pels entorns de descoberta més grans de la biblioteca, mentre que les dades del 
catàleg estan fluint cap a altres escales, sistemes i serveis. De manera més general 
analitza com les tendències d’Internet estan afectant els serveis bibliotecaris. 
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PREÀMBUL 
 
 
EL CATÀLEG COM UN SERVEI IDENTIFICABLE 
 
Hi ha un renaixement en l'interès pel catàleg i per les dades del catàleg. No obstant, es 
produeix en un moment en què el propi catàleg s'està reconfigurant de manera que pugui donar 
lloc a la seva desaparició com a component individual identificable dels serveis de la 
biblioteca.1 Està essent assumit dins d’entorns de descoberta més grans i les dades dels 
catàlegs flueixen a altres sistemes i serveis. En aquest article s'analitza la posició del catàleg i 
s'utilitza aquest per il·lustrar direccions més genèriques en l’àmbit de la descoberta i els fluxos 
de treball.2 
 
El context de l'ús i creació de la informació ha canviat en la transició d'un món de distribució 
física a un de distribució digital. Alhora, la nostra atenció es desplaça des del nivell local (la 
biblioteca o la llibreria o ...) cap a la xarxa com a conjunt. Ens dirigim a Google, o a Amazon, o 
a Expedia, o a la BBC. Pensem en dues tendències en un entorn de xarxa, que jo anomeno 
aquí l'interruptor de l'atenció  (“attention switch”) i l'interruptor de flux de treball ( “workflow 
switch”). Cadascun té implicacions per al catàleg, ja que empeny l'usuari potencial del catàleg 
cap a altres direccions. Alhora cadascun també refon potencialment el paper del catàleg dins la 
cadena global de valor de la informació. 
 
El catàleg va sorgir en un moment en què els recursos d'informació eren escassos i l'atenció 
abundant. Escassos perquè hi havia relativament poques fonts de determinats documents o 
materials d'investigació: es distribuïen de forma impresa, es recollien a les biblioteques i 
estaven disponibles a nivell local. Si volies consultar llibres o revistes o informes d'investigació 
o mapes o documents del govern havies d’anar a la biblioteca. Això no obstant, la situació 
s'inverteix ara: els recursos d'informació són abundants i l'atenció és escassa. L'usuari de la 
xarxa té molts recursos d'informació disponibles per a ell o ella a la xarxa. Els materials 
d'investigació i aprenentatge poden estar disponibles a través de molts serveis, i no hi ha 
necessitat de proximitat física. A més, els usuaris solen acudir primer als centres més 
importants a nivell de xarxa, que escalen per facilitar l'accés al que és visible a tota la xarxa 
(pensem, per exemple, en Google, Wikipedia, Amazon, i PubMed Central). Això és natural 
perquè l'interès gravita cap al recurs més complet en lloc de cap selecció local, que sembla 
cada vegada més parcial. Els estudis demostren l'alta valoració de la conveniència i la 
importància de la satisfacció : els usuaris no volen gastar molt temps en l’exploració  dels 
recursos d'informació3. 
 
La segona tendència hi està relacionada. En un context d'escassetat de recursos d'informació i 
d'accés físic, els usuaris construïen el seu flux de treball al voltant de la biblioteca. Aquesta 
centralitat es corresponia amb la centralitat dels edificis de la biblioteca als campus o les 
comunitats. No obstant això, a la xarxa, cada vegada esperem més que els serveis es 
construeixin al voltant dels nostres fluxos de treball. I això ha portat que els recursos estiguin 
dissenyats per que estiguin presents per a nosaltres en múltiples maneres. Penseu en la 
varietat de formes en què la BBC, Netflix o Amazon tracten d'arribar als seus usuaris, i la 
varietat d'experiències - o integracions a fluxes de treball - que ofereixen. Penseu en la funció 
Whispersynch del Kindle, per exemple, que permet una experiència de lectura contínua a 
través de múltiples punts d'accés de xarxa (telèfons, tauletes, ordinadors, lectors electrònics, 
etc.) O penseu en les múltiples formes en què la BBC o Netflix fan disponible la programació 
(pàgina web, iPlayer, aplicacions mòbils). 
 
El catàleg ha estat un recurs institucional. Com opera en aquest entorn en xarxa? Algunes 
tendències han estat fer treballar més a les dades (facetes, FRBR, etc), sindicar les dades a 
altres àmbits (gestió de l'aprenentatge, Google Book Search, etc), desenvolupar aplicacions 
mòbils, ginys (“widgets”) i barres d'eines per portar el catàleg més a prop del  flux de treball. 
 
Alhora, el catàleg mateix pot donar pas a altres entorns que poden desplegar les dades del 
catàleg. Un cas important és el descobriment a través de la col·lecció de la biblioteca sencera, 
no només del material "catalogat". Un altre és la voluntat de veure els recursos del catàleg 
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representats en serveis d'alt nivell "de grup" (per exemple, OhioLink, el Verbundkataloge 
alemany, Copac al Regne Unit) i en serveis d'escala web (WorldCat, Google, Goodreads). Un 
altre és la voluntat de reutilitzar les dades del catàleg en entorns de curació personals i 
institucionals (guies de recursos, llistes de lectura, gestors de citacions, llocs de lectura social). 
 
També hi ha hagut avenços amb les dades mateixes. Les dades de catàleg estan estretament 
lligades amb les col·leccions impreses i d’altres materials físics. A mesura que més d'aquests 
materials es converteixen en digitals, com que estan relacionats entre si de diverses maneres, i 
com que es subministren en paquets en lloc de volum per volum, això planteja problemes de 
gestió de les seves metadades. Alhora, hi ha un interès en alinear més properament les 
estructures de les dades amb l'entorn més ampli que suposa el web. I els sistemes 
d'organització del coneixement poden ser també reconfigurats per enfocaments de xarxa. 
 
Irònicament, aleshores, a mesura que un conjunt de temes relacionats amb el catàleg cada 
vegada es posen més de relleu, pot ser que el mateix catàleg clàssic s’estigui allunyant de la 
nostra vista. La seva funcionalitat i els seus mètodes potser no desapareixeran, però potser es 
deslligaran del catàleg mateix i seran relligats en entorns canviants de descoberta en xarxa o 
de fluxes de treball. 
 
En aquest article, copio la presumpció de Steven a Thirteen Ways of Looking at a Blackbird. Tot 
i que això comporta certa repetició semblava apropiat per a un tema del qual encara no en 
tenim una única història. Gran part de l’anàlisi és relativament neutral, cobrint 
desenvolupaments recents. He emmarcat aquests 13 punts amb aquesta introducció i una 
conclusió que va més enllà de la situació actual per especular sobre la direcció més probable. 
 
 
L’ENTORN: LA BIBLIOTECA A LA XARXA 
 
 
1. PASSANT AL NIVELL DE XARXA: L’ESCALA WEB 
 
En el món físic, els materials eren distribuïts a diverses ubicacions on eren organitzats per a 
l'accés d'una població d'usuaris local. D'aquesta manera, la institució era el focus natural per al 
descobriment: el catàleg descrivia el que estava localment disponible. Proporcionava amplitud 
d'accés a una gran part del que l’usuari estava interessat: allò que podia accedir a través de la 
biblioteca. Era l'escala correcta en un món d'accés institucional: era una escala institucional. De 
la mateixa manera, la botiga de discos era el punt natural per al descobriment i la compra de 
música, o una agència de viatges per al descobriment i la compra de bitllets d'avió o tren. Ells 
agreguen materials, serveis i experiència a prop dels seus usuaris. 
 
No obstant això, l'accés i la descoberta ara han escalat al nivell de xarxa: són a escala web. Si 
jo vull saber si hi ha un llibre en particular puc mirar a Google Book Search, o a Amazon, o a un 
espai social de lectura, a una agregació de biblioteques com Worldcat, i d’altres. Les meves 
opcions s'han multiplicat mentre l'amplitud d’interès del catàleg de la biblioteca ha disminuït: 
només permet l'accés a una part del que puc estar potencialment interessat. 
 
En aquest context, és interessant destacar l'estudi longitudinal d'ús de la biblioteca per part dels 
docents portat a terme per Ithaka S+R4. Han observat un paper cada vegada menor de la 
funció de "porta d'entrada" de la biblioteca, en part a causa que es troba a un nivell o escala 
incorrectes. Google i altres serveis a nivell de xarxa s'han convertit en importants portes 
d’entrada. 
 
Quines són les conseqüències per a un servei a nivell institucional com és el catàleg en un món 
on gran part del nostre accés ha passat a ser a nivell de xarxa? Veiem que s’està treballant en 
diverses respostes, encara que no està clar que serà més eficaç en el llarg termini. Aquestes 
inclouen estratègies de consolidació a nivell de xarxa (penseu en HathiTrust, WorldCat, 
Europeana, Melvyl, Libraries Australia), estratègies de sindicació i de maximització (on els 
recursos de la biblioteca estan connectats directament als recursos a nivell de xarxa, com amb 
Google Scholar o Mendeley reconeixen el gestor d’enllaços de la teva institució, per exemple,), 
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i els enfocaments oberts ja sigui a nivell d’API o a nivell de dades (on altres poden reutilitzar les 
dades o els serveis del catàleg). Aquest fenomen posa de relleu la importància de localització o 
de la funció d'inventari del catàleg o l’entorn de descobriment local. Mentre que el descobriment 
i l'exploració poden anar cap a un altre lloc, aquests tipus d'entorns de descobriment externs 
poden enllaçar amb l'entorn de la biblioteca per a la localització i l’interrogació. 
 
 
2. NO UNA ÚNICA DESTINACIÓ: DIVERSES PRESÈNCIES AL WEB 
 
A vegades seguim pensant en la pàgina web com el focus de la presència institucional a la 
xarxa. I, sovint, mòbils o altres dispositius són vistos com a derivats. És evident que la 
importància de la telefonia mòbil ha canviat aquesta visió i ha canviat la manera com pensem 
sobre el disseny i les expectatives.5 

 
El límit entre "mòbil" i fixe s'ha dissolt en múltiples punts de connexió, cadascuna amb el seu 
propi grau d'experiència i expectatives funcionals (el mòbil, la tauleta, l'ordinador, l'aplicació per 
a l’iPad, l’Xbox o la Wii, el Kindle o el Nook, el centre multimèdia, el giny o el gadget, les xarxes 
socials). Alhora, més funcions s'estan externalitzant a proveïdors a nivell de xarxa de 
comunicacions i altres serveis (per exemple, Facebook, YouTube, Flickr). Oferir un servei en 
aquest entorn és molt diferent d’un on el model suposa un ordinador o un portàtil com el lloc on 
els recursos són accedits i utilitzats i la pàgina web institucional com el lloc unificat en el qual es 
lliuren. A mesura que els nostres punts d'entrada han augmentat, el que podia haver estat a la 
pàgina web es distribueix de forma variable a través d'aquests punts d'entrada. Així, la 
informació seleccionada pot estar en una pàgina de Facebook, algunes funcionalitats poden 
estar disponible a través d'aplicacions mòbils i widgets, algunes comunicacions poden estar 
disponibles a Twitter, entre d’altres.   
 
Les biblioteques han treballat amb els seus serveis de descoberta en aquest context. Hem vist 
com es "col·locava" el catàleg a diversos llocs, a Facebook, a barres d'eines LibX, a widgets, 
aplicacions i gadgets, i a les aplicacions mòbils. Interessants com han estat algunes d’aquestes 
experiències, han posat de relleu tres qüestions. En primer lloc, hi ha el divorci entre el 
descobriment i el lliurament. L'experiència mòbil comparteix amb les aplicacions la  preferència 
per la simplicitat: és important fer una cosa i bé. També és important aconseguir la rellevància 
ràpidament. El catàleg pot no ser més adequat aquí, ja que la connexió amb el lliurament sovint 
no és immediata, i per tant pot no ser directament aplicable en aquests entorns. En segon lloc, i 
en relació, estem assistint a una reconfiguració de les funcions en les aplicacions i els entorns 
mòbils, ja que la funcionalitat és deslligada de l'experiència web més completa i re-incrustada 
en petites experiències més discretes. En són exemple la disponibilitat i reserva de sales 
d’ordinadors o despatxos a la biblioteca. En aquest context, és interessant pensar en quin tipus 
de funcionalitat del catàleg es presten a aquest plantejament: una cerca simple potser no és la 
millor opció. Finalment, mentre que el catàleg és interessant, l'atenció s'està desplaçant cap a 
la col·lecció completa -impresa, amb llicència i digital- i cap a les capes de descoberta que les 
fan disponibles. Hauria d'estar l'aplicació mòbil en aquest nivell o al nivell del catàleg? 
 
 
3. LA COMUNITAT ÉS EL NOU CONTINGUT: SOCIAL I ANALÍ TICA 
 
La interacció de la comunitat i els recursos -en el sentit de discussions, recomanacions, 
comentaris, qualificacions, etc- es manifesta d’alguna manera a la majoria dels principals 
serveis en xarxa que utilitzem (Amazon, iTunes, Netflix, Flickr). De fet, això ara és una part tan 
important de la nostra experiència que els llocs que no tenen aquestes funcionalitats poden 
semblar descolorits d'alguna manera, com la televisió en blanc i negre en un món de color. 
 
Pensem en dos aspectes de la nostra interacció amb els recursos: els objectes socials i 
l’anàlisi. 
 
Les persones es connecten i es comparteixen elles mateixes a través d’"objectes socials" 
(música, fotos, vídeos, enllaços, o altres interessos compartits) i s'ha argumentat que les xarxes 
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socials d’èxit són aquelles que es formen al voltant dels objectes socials6. Això anima a revisar, 
etiquetar, comentar. Nosaltres valorem i revisem, o creem col·leccions, llistes i llistes de 
reproducció, que donen a conèixer els nostres interessos i es poden comparar per a fer 
recomanacions o per a connectar-nos amb altres usuaris en funció dels interessos compartits 
(pensem en Last.fm o Goodreads, per exemple). Ens estem acostumant a la divulgació 
selectiva i a la socialització selectiva a través de grups d'afinitat dins de les diferents xarxes 
socials. En conjunt, aquestes experiències han creat una expectativa interessant: molts 
recursos en xarxa estan "signats" en el sentit que estan units a individus en línia a qui podem o 
no conèixer en la "vida real", però dels qui podem coneixem el seu judici i la seva presència a la 
xarxa. Penseu en els llocs socials de favorits o de ressenyes d’Amazon, per exemple, o en els 
llocs socials de lectura. I encara que una minoria de persones poden participar d'aquesta 
manera, la seva contribució és important en l'experiència general del lloc. Les persones són els 
recursos de la xarxa, i s'han convertit en connectors per als demés. 
 
En segon lloc, a mesura que travessem la xarxa deixem un rastre de dades invisible al nostre 
pas; deixem rastres per tot arreu. Fem clic, naveguem, i gastem diners i temps. Els serveis 
recullen aquestes dades subterrànies i les utilitzen per transformar la nostra experiència. Ho fan 
proporcionant context i mitjançant la configuració dels recursos per patrons de relacions 
creades per interessos i opcions compartits pels usuaris. Google va revolucionar la cerca a la 
web en reconèixer que no tots els llocs són iguals, i activant el comportament d’enllaços, 
Amazon va fer populars les relacions tipus "les persones que van comprar això també han 
comprat això". iTunes em farà saber sobre opcions de música relacionades. 
 
Una part important de cadascuna d'aquestes tendències és que es tracta d'una resposta 
emergent davant el problema de l'abundància. Quan els recursos són abundants i l'atenció és 
escassa, el filtratge que els enfocaments socials i l'ús de l'analítica ofereixen, es fa més valuós. 
Les dades que els usuaris deixen intencionadament, en forma d'etiquetes, comentaris i altres, o 
no intencionadament, en forma de dades d'ús, refina la forma en què ells, i altres, interactuen 
amb els recursos. Així permeten que els serveis puguin ordenar, relacionar i recomanar amb 
més eficàcia. 
 
Què passa amb el catàleg en aquest context? Alguns catàlegs han experimentat amb la 
recollida d’etiquetes i comentaris, però no sembla que el catàleg tingui el paper central, l’escala 
o la connexió personal com per a cristal·litzar activitat social per si sol. Hi ha algun tipus 
d'activitat a nivell agregat (per exemple, WorldCat, BiblioCommons) i hi ha una certa sindicació 
de dades socials de llocs web comercials de recollida/lectura social (per exemple, 
LibraryThing). De la mateixa manera, els catàlegs generalment no han mobilitzat dades d'ús 
general per classificar, relacionar o recomanar, i de nou això sembla una cosa que podria fer-se 
millor a nivell agregat, i sindicat a nivell local (com amb el servei Bx d'Ex Libris, per exemple). 
 
Hi ha alguns llocs on s’usen les dades del catàleg –les llistes de lectura i les guies de recursos, 
per exemple- que semblen ser especialment apropiats per a aquesta atenció. Les opcions que 
participen en aquesta capa addicional de revisió poden ser agregades per proporcionar 
informació útil. Quins articles es produeixen amb freqüència a les llistes de lectura, per 
exemple? Seria útil per a facilitar un espai on els estudiants avaluïn, revisin o comentin sobre 
les lectures assignades? Hi ha prou concordança entre les institucions perquè sigui útil afegir 
aquestes dades? 
 
Ara les nostres experiències web estan activament formades per enfocaments de 
classificacions, relacions i recomanacions basats en dades socials i d’ús. Per als serveis de 
biblioteca aquest és un gran repte organitzatiu, ja que potser seran necessaris enfocaments 
supra-institucionals per generar una escala adequada. 
 
 
4. EL REQUADRE DE CERCA SIMPLE I ÚNICA  I LA TEXTUR A RICA DE SUGGERIMENTS 
 
Estem acostumats a escoltar a la gent parlar del requadre de cerca simple" com a objectiu. No 
obstant això, el requadre de cerca simple ha estat només una part de la fórmula de Google. El 
Pagerank ha estat molt important en la prestació d'una bona experiència d'usuari, i Google ha 
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anat afegint funcionalitats progressivament amb la inclusió de més recursos als resultats de 
cerca. També posa resultats dirigits a la part superior de la pàgina (resultats esportius, el temps 
o horaris de pel·lícules, per exemple), i interposa categories de resultats específics al flux 
general (notícies, imatges). Recentment Google ha començat a extreure dades de la seva 
"Knowledge Graph" -un recurs creat a partir de Freebase, mineria del trànsit dels usuaris, i 
altres fonts- presentant-ho juntament amb els resultats. Amazon també té una casella de cerca 
simple, però els resultats de cerca porten a un enriquiment de suggeriments que compta amb 
dades d’ús i socials per rodejar els resultats amb recomanacions, obres relacionades i demés. 
De fet, l'experiència d'Amazon ha esdevingut molt rica per l'oportunitat de qualificar els 
comentaris, d’obtenir una vista prèvia del text o de la música, de mirar pàgines de l’autor/artista, 
de comprovar pàgines de Wikipedia habilitades per Amazon, i d’altres. 
 
Això sembla emergir com a patró: un punt d'entrada senzill s'obre cap a una navegació més 
rica i un espai de suggeriment. D'aquesta manera, a l'usuari no se li demana que prengui 
decisions per avançat mitjançant l'especificació d'una consulta concreta. Més aviat matisen el 
resultat mitjançant la limitació per facetes (per exemple, format, idioma, tema, data de 
publicació, etc), o es ramifiquen en altres direccions seguint suggeriments. Això també està 
sorgint a les biblioteques amb les eines de descoberta que comencen a pensar en com poder 
explotar millor l'estructura de les dades per crear relacions navegables (navegació per facetes, 
clústers de treball). Estem fent que les nostres dades treballin més perquè donin suport a 
experiències interessants i útils. 
 
El següent pas és recombinar les dades enregistrades en recursos sobre entitats d'interès. En 
aquest sentit el treball sobre les FRBR és un exemple, per mostrar com una obra és 
representada en versions i edicions. Les pàgines d’autor o creador són un altre cas. Vegeu 
Worldcat Identities com a exemple d'aquest enfocament. 
 
Finalment, aquí es podria assenyalar una interessant diferència d'enfocament entre un sol flux 
de resultats entre formats (amb la capacitat de filtrar utilitzant facetes), i una estratègia de 
panell múltiple ("caixa bento")7 on els resultats per a un format o recurs en concret porten cap a 
un panell individual. Hi poden haver raons d'usabilitat per a aquest enfocament, però una 
qüestió principal és que sintetitza la classificació d’enfocaments a través de molts recursos. 
L’estil "caixa bento" mitiga el problema mitjançant la presentació de múltiples fluxos de 
resultats. Aquest enfocament s'utilitza amb bons resultats a Trove, el sistema de descoberta 
desenvolupat per la National Library of Australia. Diverses institucions fan servir Blacklight com 
a eina per lligar la integració dels resultats de, per exemple, una capa d’un producte de 
descoberta, un catàleg, altres dades locals, i d’altres, on el control local és necessari. Un cop 
més, aquí l'enfocament de la caixa bento és comú. 
 
 
INSTITUCIONAL: LA BIBLIOTECA 
 
 
5. UNA EXPERIÈNCIA INTEGRADA 
 
El web de la biblioteca té com a objectiu projectar una experiència unificada de la biblioteca, no 
un conjunt d'oportunitats que no estan relacionades. Això és més difícil del que podria semblar 
a primera vista, perquè en general la pàgina web proporciona una capa sobre una varietat de 
recursos heterogenis. Hi ha la informació administrativa sobre l'organització, l'estratègia, les 
instal·lacions, etc. Hi ha informació sobre els serveis de biblioteca i coneixements 
especialitzats. I hi ha diversos sistemes d'informació –el catàleg, el sistema de descoberta, el 
repositori, les guies de recursos, i d’altres. 
 
Si ens fixem en l’aspecte dels sistemes d'informació de la pàgina web, podem veure que la 
biblioteca ha estat gestionant una fina capa d’integració de dos grups de recursos, cosa que ha 
creat problemes en la creació d'una experiència integrada. Un d'ells és el conjunt dels sistemes 
de gestió emergents i els anteriors, desenvolupats de forma independent i no com part d'una 
experiència de biblioteca global, amb diferents opcions d’interrogació, diferents models de 
metadades, i d’altres. Aquests inclouen el sistema integrat de gestió de biblioteca, el gestor 
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d’enllaços, la base de coneixements, i els repositoris. El segon és el conjunt de bases de dades 
i repositoris que tenen més a veure amb l’evolució historica d’editorials i decisions empresarials 
que no pas amb les necessitats o comportaments de l'usuari (per exemple, les bases de dades 
de resums i índexs, les revistes electròniques, els llibres electrònics i altres tipus de contingut, 
que pot ser difícil de segmentar de forma útil). Des de la perspectiva de l'usuari aquestes 
distincions poden ser importants. Un estudiant pot desitjar accedir a un índex unificat de 
diferents recursos. Un investigador també pot estar interessat en una base de dades d’una 
disciplina determinada, amb independència de que formi part d’un recurs més gran. L’objectiu 
de millorar la integració ha estat recolzat per l'aparició dels sistemes de descoberta. 
 
Aquest impuls per a una experiència unificada també ha influït en la construcció de llocs web, i 
ha promogut la convergència de l'experiència d'usuari a través dels serveis que es presenten al 
lloc web. Així, per exemple, les biblioteques estan utilitzant enfocaments com Libguides o 
Library à la Carte  per preparar guies de recursos o temàtiques. Ara pot ser més comú l'ús d'un 
sistema de gestió de continguts per donar suport al lloc web de la biblioteca, o emprar-ne un 
d’institucional més ampli. Això augmenta el sentit de les pàgines com a recurs revisat 
professionalment, i sembla afavorir una major coherència d’interactivitat en general. Què passa 
amb el catàleg en aquest context? És encara una mica xocant experimentar un canvi complet 
en quant a navegació i disseny al passar d'alguns llocs web generals a una pàgina amb un 
catàleg. Modernitzar els catàlegs -fent-los més "web"- va ser una part important de l’interés d‘un 
temps ençà amb els "catàlegs de nova generació" i del d’ara amb els productes de descoberta. 
També és fa evident amb l'ús de Drupal, VuFind o Blacklight per proporcionar un enfocament 
més integrat a través d'aquest tipus d'eines. 
 
 
6. QUATRE FONTS DE METADADES SOBRE COSES 
 
Estem molt enfocats en les dades bibliogràfiques i hem desenvolupat un sofistica sistema 
nacional i internacional entorn de la creació i l'intercanvi de dades del catàleg. Les biblioteques 
nacionals, els catàlegs col·lectius, i les fonts comercials de subministrament de registres, tots hi  
juguen un paper. Aquest sistema és probable que canviï en els propers anys, a mesura que 
canvia la natura  de les col·leccions físiques i la manera com s’organitzen les dades en paquets 
associats amb col·leccions de llibres electrònics o altres conjunts significatius (HathiTrust o 
Google Books, per exemple) . Una altra pressió per al canvi és la necessitat d’alliberar temps o 
atenció pels materials digitals, arxius, o altres materials que la biblioteca necessita enregistrar 
però que típicament queden fora de l’organització col·lectiva de gestió bibliogràfica. La natura 
de les metadades d'interès també pot canviar. He trobat que és útil pensar en quatre fonts de 
metadades pels materials de biblioteca. 
 
Professional: produïdes pel personal de suport a de terminats objectius de negoci . 
Penseu en la catalogació, o les dades produïdes a la indústria del llibre, o les dades de resums 
i índexs. Aquestes són els tipus de metadades que han dominat les discussions bibliotecàries. 
Mentre que l'enfocament ha funcionat raonablement bé en l'entorn de publicació física, on 
l’obra, o el cost de l'obra, podien ser compartits entre grups de biblioteques, estem veient que 
no es pot escalar per als materials digitals i planteja problemes pels materials especials i 
d'arxiu. 
 
Proveïment participatiu (“Crowdsourced”): produït p els usuaris dels sistemes.  Penseu en 
etiquetes, comentaris i valoracions dels usuaris als llocs web. Aquest tipus de metadades han 
estat menys utilitzades en els llocs web de les biblioteques per les raons abans exposades. 
Encara que les biblioteques són organitzacions socials, la pàgina web de la biblioteca o el 
catàleg es troba, probablement, a un nivell equivocat per cristal·litzar activitat. Una àrea amb 
certes esperances es demanar als usuaris l’entrada de materials rars o especials, on la 
biblioteca no té coneixement local o especialitzat sobre els continguts. Penseu en les 
fotografies digitalitzades de la comunitat, per exemple. 
 
Promocionades programadament: produïdes per l'extra cció automàtica de metadades 
dels arxius digitals, classificació automàtica, ide ntificació d'entitats, etc.  Això es farà més 
habitual, però requerirà eines i pràctiques per ser més generalitzada. Podem veure com això 
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seria útil si ens fixem en la descripció de documents digitals, recursos web, imatges, etc. A 
mesura que els recursos digitals es tornin més habituals també ho faran aquests mètodes. Per 
descomptat, podrà anar de la mà amb els enfocaments "professionals", com, per exemple, 
noms extrets del text comparats amb fitxers d'autoritat. 
 
Intencionals o transaccionals: elaborades a partir de dades sobre decisions i 
transaccions.  Aquestes dades recolzen serveis professionals d'anàlisi o d'intel·ligència. 
Penseu en les ordenacions, relacions, recomanacions als llocs web d’usuaris (per exemple, a 
les persones que els hi agrada això també els hi agrada allò) basades en la recollida de dades 
de transaccions. També he parlat d'aquest tipus de dades anteriorment, i de nou, perquè sigui 
molt útil, és probable que calguin ser afegides per sobre del nivell institucional i posades a 
disposició de la biblioteca de nou. Estem començant a veure alguns exemples d'això. 
 
El que aquí jo anomeno proveïment participatiu, promoció programada, i dades intencionals 
són totes maneres de gestionar l'abundància. Fins ara el nostre model ha estat un de 
"professional", on les metadades són creades manualment per personal capacitat. Aquest 
model no escala molt bé amb els grans volums de material digital o es torna més comú amb la 
llicència dels paquets de llibres electrònics. Tampoc anticipa necessàriament la varietat de 
formes amb les què els recursos podrien ser relacionats. Les altres fonts de metadades 
descrites aquí seran cada vegada més importants. Per a les biblioteques i la indústria que les 
gestionen, això significa pensar en maneres sostenibles per generar aquest tipus de dades per 
ser usades a través el domini de la biblioteca. 
 
 
7. EN EL FLUX  
 
Les biblioteques estan treballant dur per posar les dades o els serveis bibliogràfics més 
directament en els fluxes de treball, ja que els fluxes  de treball es van reconfigurant en els 
entorns de xarxa. En aquest sentit les pràctiques estan evolucionant però aquí hi ha alguns 
exemples, reunits en tres categories superposades: revisió institucional i personal, sindicació i 
maximització. Les biblioteques van entenent que els seus usuaris poden trobar referències 
bibliogràfiques en llocs diferents de la pròpia presència web de la biblioteca. Aleshores el repte 
pot ser doble: en primer lloc, en alguns casos, donar suport al desplegament de dades 
bibliogràfiques en aquests llocs (per exemple, llistes de lectura, sistemes de gestió de 
l'aprenentatge, gestors de citacions) i en segon lloc, proporcionar una ruta d'accés als recursos 
de la biblioteca per als usuaris pels quals les descobertes succeeixen en qualsevol altre lloc. 
 
Penseu en aquestes categories: llistes, llistes de lectura, guies de recursos, bibliografia, 
personal, pàgines d’investigadors/coneixement, gestors de citacions, llocs de gestió de la 
lectura, llistes de publicacions del campus. Totes elles impliquen la gestió de dades 
bibliogràfiques per a alguna finalitat, i poden recórrer a les dades del catàleg, als recursos de 
resums i índexs, o a d’altres. En alguns casos són com llistes bibliogràfiques, seleccions 
revisades per complir determinats objectius personals, pedagògics o de recerca. D'aquesta 
manera, proporcionen un útil enfocament contextual dels elements inclosos. Els productes han 
sorgit per atendre determinades necessitats. Penseu en Libguides per exemple, que 
proporciona un marc per a la gestió de les guies de recursos, o la varietat de llocs de gestió de 
la lectura (aNobii, Shelfari, Goodreads, LibraryThing). Hi ha una gran quantitat d'activitat al 
voltant de la gestió de les pàgines d’investigadors / de recerca, amb o sense l'ajuda d'eines o 
serveis de tercers. Penseu aquí en Vivo, Bepress, Community os Science. Hi ha un interès 
creixent en la gestió de les bibliografies institucionals, sobretot quan es porta a terme algun 
tipus d'avaluació de la investigació i els CRIS (Current Research Information Systems) com 
Symplectic, Pure de Atira (recentment adquirida per Elsevier), i Research in View de Thomson 
Reuters tenen una dimensió bibliogràfica. I, per descomptat, els professors i els estudiants 
volen gestionar les seves referències, de nou utilitzant una varietat d'enfocaments (EasyBib, 
Zotero, Mendeley, Refworks). Poso aquestes àrees de serveis plegades perquè en general 
impliquen la col·lecció de metadades de diversos recursos, i l'ideal seria que es vinculen de nou 
a través de recursos de la biblioteca on tingui sentit. No obstant això, el teixit connectiu per 
aconseguir-ho convenientment encara no està  realment a punt. Penseu en les llistes de 
lectura, per exemple, que són comuns al Regne Unit i d’altres llocs, encara que menys als 
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EUA. Sovint, muntar-les implica una gran quantitat de mà d'obra mecànica per part del cos 
docent, i pot ser que no ho vinculin fàcilment a través dels recursos més importants de les 
biblioteques. La capacitat de crear aquests serveis de tipus llista, utilitzant els recursos de la 
biblioteca on sigui pertinent, i de vincular-los a les opcions d’interrogació rellevants, és una àrea 
on seria útil dedicar-hi esforços. 
 
La segona categoria que esmento és la sindicació. Amb això em refereixo a la feina directa que 
fa la biblioteca per col·locar l'accés al catàleg o a l’eina de descoberta a d'altres entorns. Un pot 
ser la sindicació de serveis o dades. Penseu en facilitar l'accés als recursos de catàleg en els 
sistema de gestió de l'aprenentatge o el portal d'estudiants. Penseu en els canals RSS, els 
ginys, les barres d'eines, i d’altres que poden mostrar-se en blocs i altres llocs web. Penseu en 
Facebook o les aplicacions mòbils. Pel costat de les dades, penseu en com les biblioteques i 
les organitzacions que treballen amb elles estan interessats en millorar l’exposció de les dades 
que als motors de cerca o altres agregadors. Aquí és de particular interès la visibilitat de 
Google Book Search i Google Scholar. En el primer cas, Google treballa amb institucions de 
catàlegs col·lectius de tot el món, incloent OCLC i WorldCat, per a col·locar un vincle "trobeu-
ho en una biblioteca" que apareix als resultats de cerca de llibres. En l’altre cas, Google ha 
treballat amb les biblioteques per enllaçar als materials de biblioteca a través dels seus gestors 
d’enllaços. En termes generals, les biblioteques s'han interessat més en els principis 
d'optimització general dels motors de cerca a tota la gamma dels seus recursos. Reconeixen 
que la cercabilitat o grau de descoberta als motors de cerca és un objectiu important. 
 
Finalment, la maximització és una expressió maldestre emprada aquí per referir-se a la 
utilització d'un entorn de descoberta que queda fora del control de la biblioteca per portar a la 
gent de nou a l'entorn del catàleg. Penseu en la barra d'eines LibX, per exemple, que pot 
reconèixer un ISBN en una pàgina web i usar això per buscar al catàleg de la biblioteca. O 
penseu en afegir enllaços a Wikipedia per a les col·leccions especials o els recursos rellevants. 
La maximització pot solapar-se amb la sindicació, igual que passa amb la relació entre Google 
Scholar i un gestor d’enllaços institucional. 
 
L'ús i la mobilització de les dades i els serveis bibliogràfics fora de la catàleg de la biblioteca és 
una part cada vegada més important de l’activitat de la biblioteca8. Això és especialment 
important perquè "la descoberta cada vegada més passa arreu" - en altres entorns diferents a 
la biblioteca. 
 
 
8. DE FORA CAP ENDINS  I DE DINS CAP A FORA : LA DE SCOBERTA I EL GRAU DE 
DESCOBERTA  
 
Durant gran part de la seva existència recent, les biblioteques han gestionat una varietat de 
recursos “de fora cap endins”: s'han adquirit llibres, revistes, bases de dades i altres materials 
de fonts externes i s’han proporcionat sistemes de descoberta per als seus usuaris sobre el que 
tenen o el que tenen llicència. Com he comentat, els sistemes de descoberta han evolucionat, i 
ara comprenen el catàleg, llistes A-Z, guies de recursos, potser un productes per a una capa de  
descoberta, i altres serveis. Hi ha una millor integració. No obstant això, més recentment, la 
institució, i la biblioteca, ha enfocat a un nou desafiament per a la descoberta. La institució 
també és productora d'una àmplia gamma de recursos d'informació: imatges digitalitzades o 
col·leccions especials, materials d'aprenentatge i d’investigació, dades per a la recerca, dades 
administratives (pàgina web, fullets, etc), i així successivament. Per a les biblioteques o a les 
institucions de les que la biblioteca en forma part, cada vegada té més interés veure la manera 
més eficaç de divulgar aquest material. Això presenta un repte "de dins cap a fora", ja que aquí 
la biblioteca vol que el material sigui descobert pels seus propis usuaris, però sovint també per 
una xarxa general de població9. El descobriment dinàmic varia a través d'aquests tipus de 
recursos. La contribució de l’informe de la University of Minnesota esmentat anteriorment és 
tractar d'explicar aquesta dinàmica i desenvolupar estratègies de resposta. 
 
En el cas de fora cap a dins, l'objectiu és ajudar els investigadors i estudiants de la pròpia 
institució a trobar recursos d'interès per a ells a través de l'ampli rang disponible de materials 
per a la investigació i l'aprenentatge. En el cas de dins a fora, l'objectiu és ajudar els 
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investigadors i estudiants de qualsevol institució per trobar recursos d'interès per a ells a través 
de la sortida de la pròpia institució. En altres paraules, l'objectiu en el cas de dins cap a fora és 
promoure el grau de descoberta dels recursos institucionals, o fer que siguin descoberts. Això 
crea un interès en l'optimització dels motors de recerca, la sindicació de metadades a través 
d'OAI-PMH o RSS, la promoció i la interpretació a través de blocs de les col·leccions 
específiques, i activitats generals de màrqueting. 
 
 
ORGANITZACIÓ: TREBALL A TRAVÉS DE LES BIBLIOTEQUES 
 
 
9. L'APARICIÓ DE LA CAPA DE DESCOBERTA: DES DEL DES COBRIMENT COMPLET DE 
LA COL·LECCIÓ A LA DESCOBERTA DE LA BIBLIOTECA SENC ERA. 
 
El catàleg ha proporcionat accés a una única part de la col·lecció. No obstant això, cada 
vegada més, la biblioteca voldria que l'usuari descobreixi una gamma més completa, no només 
la col·lecció sencera, sinó també perícia i d’altres capacitats. 
 
Penseu primer en les col·leccions. Històricament el catàleg proporciona accés als materials que 
es compren i es processen dins del flux de treball de catalogació o del sistema de gestió 
integrada de la biblioteca. Els materials que tenen llicència passen a través d'un altre flux de 
treball i històricament han tingut associats diferents sistemes de gestió i descoberta (la base de 
coneixements, el metacercador, el gestor d’enllaços). De la mateixa manera, els materials 
digitalitzats per les institucions o els d'origen digital encara tenen altres fluxos de treball i 
sistemes associats a ells (repositori, digitalització, preservació). 
 
Com s’ha assenyalat anteriorment, un important tendència recent ha estat la de proporcionar 
un entorn integrat de descoberta per a tots aquests materials, i una nova categoria de sistemes 
–les capes de descoberta- ha sorgit per permetre això. Això recull la totalitat de les dades del 
catàleg com una de les seves parts –mentre que si el catàleg segueix sent individualment 
consultable o no és una qüestió oberta. 
 
Aquests sistemes depenen de l'agregació de dades procedents de moltes fonts, proporcionant 
un índex integrat, i en general amb accés a un recurs centralitzat o "basat en el núvol". Mentre 
que moltes biblioteques veuen aquests sistemes com un necessari pas a integrar, serà 
interessant veure com es desenvolupa el model. Ara, el model segueix sent un en el qual cada 
biblioteca té la seva pròpia visió sobre les dades, que estan enllaçades als entorns locals a 
través del gestor d’enllaços/base de coneixements i els sistemes de catàleg local. No obstant 
això, potser amb el temps el model canviarà i les biblioteques registraran els seus exemplars 
amb un o més serveis centrals i gestionaran el marc d'autenticació/autorització per determinar a 
quines parts d'aquests serveis centrals tenen accés els seus usuaris. 
 
A la pràctica la capa de descoberta planteja algunes preguntes interessants. Com s'han de 
presentar els resultats? Com un sol flux? O seccionats per format com està molt ben fet en els 
resultats del Trove de la National Library of Australia, per exemple (vegeu la discussió anterior 
sobre classificació)10. A llarg termini hi ha alguns problemes de metadades. Quan s'ofereix 
aquest servei, les dades del catàleg es barregen amb les dades per als articles, les col·leccions 
digitals i d’altres. El que això significa és que es barregen dades amb estructures diferents. Les 
dades del catàleg tindran dades de matèria (LCSH o Dewey, per exemple), noms control·lats 
per fitxers d'autoritats, etc. Les altres dades són creades en diferents entorns i no tindran 
aquesta estructura. 
 
Què significa això per a les metadades de la biblioteca? És possible cert grau de mapatge i 
normalització i s’està realitzant a diversos nivells (biblioteca, proveïdor de serveis). ¿Les 
biblioteques nacionals haurien d'ampliar l'abast dels seus fitxers d'autoritat més enllà dels 
materials catalogats, per incloure, per exemple, els autors d'articles de revistes? És possible 
que a nivell de xarxa hi hagi una major integració, amb iniciatives com VIAF, que reuneix els 
fitxers d'autoritats, i identificadors emergents d’autors en dominis relacionats (ISNI i Orcid). 
Aquest tipus d'entorns fusionats també han d'afavorir l'aparició d'enfocaments de dades 



Traduccions del CBUC; 52 (Juny 2013) 

 

Tretze maneres de mirar a les biblioteques, la descoberta i el catàleg… / Lorcan Dempsey 11

enllaçades (“linked data”), on recursos enllaçables compartits sorgeixen d’entitats comunes. En 
lloc de repetir les dades en diversos llocs, amb diferent estructura, té sentit enllaçar als punts 
de referència comuns. VIAF o Orcid proporcionen exemples. 
 
La determinació de la similitud i la diferència a mesura que les dades són agrupades a través 
de múltiples corrents es fa més difícil, i es fa desitjable tenir acords més ferms sobre aquells 
aspectes de les metadades que ajuden a determinar la identitat i la relació. Els exemples 
inclouen relacionar materials de lliure accés amb les versions publicades, agrupar còpies 
digitals amb l’original imprès en el cas de la digitalització, combinar les metadades dels llibres 
electrònics en diversos paquets, i així successivament. 
 
L'objectiu d'aquests sistemes ha estat la cerca de les col·leccions. Es poden veure altres 
direccions possibles. Aquí en tenim tres. 
 
Abans he analitzat la revisió institucional i personal: guies de recursos, llistes de lectura, llocs 
socials de lectura, gestors de cites, perfils de professors, i d’altres. Aquests afegeixen un 
context particular a les dades bibliogràfiques, en el cas que sigui un treball de recerca o 
d'estudi, un interès personal o professional, o alguna altra cosa. Ells poden emmarcar les 
dades, que és un aspecte important de la descoberta. Actualment els recursos de la biblioteca 
estan al costat d'aquests, encara que seria beneficiós ser capaços de proporcionar-los  
fàcilment dades i ser enllaçats per ells. 
 
En segon lloc, els usuaris de la biblioteca estan interessats en altres coses que les col·leccions: 
els serveis de biblioteca o l’assessorament, per exemple. Ara estem veient una extensió de 
l'ambició per a la descoberta per part de les biblioteques per cobrir una descoberta de la 
"biblioteca sencera" on els serveis, els perfils del personal i els coneixements especialitzats, i 
altres aspectes de les funcions de la biblioteca, es fan visibles al costat, i en el mateix entorn de 
cerca, com amb les col·leccions. 
 
El lloc web de la University of Michigan és un bon exemple. Funciona bé per projectar a la la 
web la biblioteca a com un servei unificat. Una part central és la recerca integrada a les 
col·leccions de la biblioteca, el lloc web de la biblitoeca, LibGuides i els perfils del personal de 
la biblioteca. És particularment interessant que el resultat d’una cerca pugui ser una relació 
d’especialistes en  un panell de resultats separat. Els llocs web de les biblioteques han tendit a 
ser una cosa anònima, o neutral, però si les biblioteques volen ser vistes com a expertes, 
aleshores la seva experiència ha de ser visible. Aquí l'objectiu és respondre a preguntes que 
les persones puguin tenir sobre els serveis, les persones i altres, quan arriben a la pàgina web 
de la biblioteca, no només sobre els exemplars que podrien trobar a la col·lecció11. 
 
En tercer lloc, algunes biblioteques estan invertint en capes locals addicionals d’integració, que 
permetin la personalització de certs interessos institucionals. Mireu la comunitat d'usuaris de 
Blacklight per exemple. En aquest cas, una capa local unificadora pot mostrar els resultats d'un 
producte de capa de descoberta, un catàleg, bases de dades locals, el lloc web de la biblioteca, 
o d'altres recursos. D'aquesta manera, la biblioteca pot controlar més fàcilment l’experiència 
local, afegir recursos addicionals, i més. La University of Michigan, per exemple, en l'actualitat 
utilitza Drupal amb aquest objectiu12. Aquesta tendència es relaciona amb la segona que he 
anotat aquí, l'ambició d'anar de la descoberta de la col·lecció completa cap a la descoberta de 
la biblioteca sencera. 
 
 
10. LA COL·LECCIÓ COL·LECTIVA: L’ACCÉS A NIVELL DE XARXA  
 
En  l'entorn de xarxa descrit anteriorment, hi ha una tendència natural a escalar l'accés cap al 
nivell supra-institucional més alt que sigui necessari per tal de fer més recursos disponibles 
potencialment per a l’usuari de la biblioteca. En efecte, veiem un creixent interès en els 
sistemes de consorcis o nacionals que agreguen l’oferta a través de grups de biblioteques. Això 
normalment es troba dins d'un context "jurisdiccional", que facilita acord entre les biblioteques: 
el sistema de la University of California, un consorci com l’Orbis Cascade Alliance, un sistema 
públic regional o nacional com BIBSYS, els catàlegs col·lectius regionals alemanys, Abes a 
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França, i d’altres. El nivell d'integració en aquest tipus de sistemes és cada vegada més gran, 
cosa que fa que cada vegada sigui més fàcil descobrir, demanar i lliurar un article d'interès. En 
un altre nivell, un paper que juga WorldCat és com el d’unió de catàlegs col·lectius, i permet a 
les biblioteques "endollar-se" a una oferta de xarxa més àmplia. Aquesta agregació d'oferta té 
sentit en un entorn de xarxa i és probable que continuï. És aquí on  les biblioteques han de 
prendre decisions sobre quins nivells d'accés han de presentar: local a través del catàleg, de 
"grup" a través d'un catàleg col·lectiu del tipus que sigui (per exemple, OhioLink a través de les 
biblioteques Ohio), i potencialment Worldcat o algun altre recurs a nivell global. 
 
 
11. LA COL·LECCIÓ COL·LECTIVA: GESTIONAR ELS MATERI ALS IMPRESSOS 
 
El catàleg està íntimament lligat amb la col·lecció "comprada", històricament una col·lecció 
“impresa” en gran mesura (juntament amb els mapes, CD, DVD, etc.) Com que ha augmentat la 
importància del digital, hem començat a veure un interès institucional per gestionar les 
col·leccions impreses de baix ús. Hi ha diversos punts en aquest sentit: les demandes d'espai, 
l'aparició d'un corpus digital de llibres, el cost de gestionar un recurs que cada vegada aporta  
menys valor en la investigació i l'aprenentatge. Les biblioteques cada vegada estan més 
interessades en configurar els seus espais al voltant de l'experiència d'usuari enlloc d'al voltant 
de les col·leccions impreses. Les col·leccions de revistes han estat un primer focus, però 
l'interès s'està estenent als llibres també. En resum, podríem dir que els costos d'oportunitat de 
gestionar localment les grans col·leccions impreses són cada vegada més evidents. 
 
Alhora, estem veient que és convenient un sistema general de coordinació dels materials 
impresos a mesura que les biblioteques comencen a retirar col·leccions –a equipaments 
externs d’emmagatzematge extern o bé eliminant-les per complet. Crec que ens estem movent 
cap a una situació on la gestió en xarxa de la col·lecció impresa col·lectiva es converteix en la 
norma, però caldrà alguns anys per resoldre els marcs dels serveis, polítiques i infraestructures 
i l'evolució serà desigual. La xarxa pot ser a nivell d'un consorci, un estat o regió, o un país. De 
moment, aquesta tendència es manifesta en una varietat d'iniciatives d'emmagatzematge 
massiu locals o en grup, així com en diverses iniciatives regionals i nacionals. Penseu en 
WEST (el Western Regional Storage Trust) als EUA, per exemple, o el UKRR al Regne Unit. 
 
Cadascuna d'aquestes discussions assenyala la importància de les dades: per prendre 
decisions assenyades cal tenir bona informació sobre la col·lecció col·lectiva de la que les 
biblioteques individuals formen part. Ens vénen a la ment registes d’exemplar i dades d’ús, 
sobretot. Serà important saber quantes còpies d'un article hi ha al sistema, o com d’utilitzada és 
una còpia. Serà important ser capaç d'unir les diferents versions d'una mateixa obra, diferents 
edicions, per exemple, o les còpies digitals i els originals. També pot ser necessari enregistrar 
dades addicionals, compromisos de retenció, per exemple. Les biblioteques tradicionalment no 
han compartit informació a nivell d’exemplars, però això es torna més important en aquest 
context. 
 
Com es pot observar, el pas a una responsabilitat compartida dels materials impresos planteja 
temes interessants pel que fa al servei i les normatives, així com problemes de gestió molt 
pràctics. Un aspecte d'aquests és pensar més en els nostres resgistres bibliogràfics a nivell 
agregat, i en desenvolupar-los en la direcció que doni suport als requisits anteriors per a tot el 
sistema com a conjunt. És probable que els catàlegs col·lectius tinguin aquí un paper important. 
 
 
12. PORTAR L’ORGANITZACIÓ DEL CONEIXEMENT A NIVELL DE XARXA (I LES DADES 
ENLLAÇADES) 
 
"L'organització del coneixement" sembla un terme una mica pintoresc ara, però no en tenim cap 
de millor. El catàleg ha estat una eina d'organització del coneixement. Quan s'hi afegeix un 
element, l'objectiu és que es relacioni amb la xarxa de coneixement que està representada al 
catàleg. Això s'aconsegueix a través de la funció de proximitat i de referències creuades, en 
particular amb referència als autors, matèries i obres. A la pràctica, això ha funcionat 
variablement bé. 



Traduccions del CBUC; 52 (Juny 2013) 

 

Tretze maneres de mirar a les biblioteques, la descoberta i el catàleg… / Lorcan Dempsey 13

 
En paral·lel a les dades bibliogràfiques, la comunitat bibliotecària, en particular les biblioteques 
nacionals, han desenvolupat les "autoritats" per als autors i les matèries per facilitar aquesta 
estructura. Des de la nostra perspectiva actual, crec que podem veure tres etapes en el 
desenvolupament d'aquestes eines. En el primer, les autoritats de matèries i noms 
proporcionen llistes d’on es poden triar els valors pels camps corresponents. Exemples d'això 
són LCSH, Dewey, i Library of Congress Name Authority File. Aquests proporcionen algunes 
eines d'estructuració pels catàlegs locals, però aquests sistemes no aprofiten tota l'estructura 
dels sistemes d'autoritats dels quals es nodreixen. Penseu en el que es fa, o no es fa, amb la 
classificació, per exemple. El sistema de classificació pot no ser utilitzat per proporcionar 
opcions de navegació interessants pel sistema local, i és més que probable que no es connecta 
de nou amb l'estructura completa del sistema d'origen. 
 
La segona etapa és que aquests sistemes d'autoritats són considerats com a recursos en si 
mateixos, i no només com a fonts de valors controlats per a la descripció bibliogràfica. És a dir, 
estem veient com la Library of Congres, per exemple, posa els LCSH i el Name Authority File 
disponibles com a dades enllaçades. OCLC està treballant amb un grup de biblioteques 
nacionals per harmonitzar els fitxers dels noms d'autoritats i fer-los disponibles com un recurs 
integrat al servei VIAF. 
 
En una tercera etapa, com que aquests recursos en xarxa es fan més valuosament enllaçables, 
l'organització del coneixement es trasllada a nivell de xarxa a mesura que els sistemes locals 
enllacen a les autoritats de la xarxa, explotant les oportunitats de navegació que permeten. Per 
descomptat, al costat d'això, també poden connectar-se amb, o emprar dades d'altres recursos 
de navegació, contextuals o d’estructura com són DBpedia o Geonames. Sorgiran a la xarxa 
importants punts de referència. 
 
Gran part de les discussions sobre dades enllaçades de biblioteca han estat sobre fer 
disponibles les dades locals en diferents formats. Potser tan interessant com això és la 
discussió sobre quins recursos clau  les biblioteques voldran enllaçar-se, i com haurien de ser 
mantinguts. Una qüestió important per a les biblioteques nacionals i altres que tenen 
desenvolupats sistemes en la primera fase abans comentada és com passar a la fase tres 
d'escala web13. La relació entre la Deutsche Nationalbibliothek i la Wikipedia a Alemanya és un 
exemple interessant en aquest sentit14. 
 
 
13. PROVEÏMENT I ESCALAT 
 
Un dels principals problemes que afronten les biblioteques a mesura que es reconfiguren els 
processos de xarxa és com proveïr i escalar adequadament les activitats. Una activitat pot ser 
totalment local, com quan una aplicació desenvolupada localment s’ofereix a una comunitat 
local. No obstant, ara això és poc comú. Cada vegada és més comú externalitzar l'activitat a 
altres proveïdors. En aquest context, el finançament i l'escalat donen dimensions interessants a 
considerar com opcions. 
 
L’escalat es refereix al nivell en què es fa alguna cosa. Considereu tres nivells: 
 
1. Escala d’institució . L'activitat es gestiona dins d'una institució amb una audiència local. Per 
als nostres propòsits pensem aquí en el catàleg local. 
 
2. Escala de grup . L'activitat es gestiona dins d'un àmbit supra-institucional, tant si es tracta 
d'una regió, un consorci o un estat o un país. Els usuaris s'agrupen corresponentment. En 
termes educatius penseu en les activitats del JISC al Regne Unit o el SURFnet als Països 
Baixos. Pel que fa a la biblioteca penseu en les de HathiTrust, o de Georgia Pines, o de 
OhioLink. Per als nostres propòsits aquí penseu en la unió i els grups de catàlegs: els sistemes 
regionals alemanys (verbundkatalogen), COPAC al Regne Unit, Libris a Suècia, Rero a Suïssa, 
OhioLink, Trove a Austràlia i altres. 
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3. Escala web . L'activitat es gestiona a nivell de xarxa com ara estem acostumats a serveis 
com Amazon, Flickr, Google i YouTube que ofereixen comerç electrònic, emmagatzematge, 
descoberta i altres funcions. En aquest cas, l'audiència és potencialment tots els usuaris 
d'Internet. Per als nostres propòsits aquí penseu en Amazon, Goodreads, Google Book Search, 
o, en termes bibliotecacris, Worldcat. 
 
Com he dit abans, hem vist com les  activitats es traslladen a llocs més alts de la xarxa. Hi ha 
tant una tendència cap a enfocaments de grup com cap a l'ús dels serveis d'escala web. Un 
cop més, penseu en les dades de la base de coneixements de Google Scholar, per exemple, o 
enllaços a materials de col·leccions especials afegits a Wikipedia. 
 
L'altra dimensió és el proveïment. De nou, tingueu en compte tres formes possibles en què un 
producte o servei pugui ser obtingut fora de la institució: 
 
1. Col·laboratiu . L'activitat es desenvolupa conjuntament amb socis (per exemple, compra 
consorciada, emmagatzematge compartir fora del campus, programari de codi obert). 
 
2. Públic.  Això és comú en aquelles jurisdiccions on la infraestructura bibliotecària s'ofereix 
com a part de la infraestructura pública educativa o cultural. Penseu, per exemple, en l'activitat 
dels catàlegs col·lectiu en diversos països. 
 
3. Tercers.  L'activitat està subjecta a un proveïdor extern. Un tercer pot ser un proveïdor 
comercial o bé un sense ànim de lucre. 
 

 
 
Per descomptat, hi ha una gran quantitat de superposició entre aquestes cel·les. Un servei de 
caire públic com OhioLink, per exemple, té un fort component col·laboratiu. A mesura que la 
xarxa redueix els costos de transacció, ara és més simple externalitzar en aquest sentit. La 
reducció de costos i esforços de col·laborar o operar amb tercers per a la prestació de serveis 
ha fet aquests enfocaments més atractius i factibles. També hi ha avantatges d'escala. Un 
aspecte de traslladar dels serveis al núvol és l'oportunitat de reconfigurar-los. Per exemple, dins 
de contextos normatius acordats, hi haurà millors oportunitats per a l'intercanvi i l'agregació de 
les transaccions o les dades crowdsourced en solucions de grup o a escala web. 
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Les biblioteques encaren interessants preses de decisions sobre proveïment -local, comercial, 
col·laboratiu, públic- mentres miren com aconseguir els objectius, i a mesura que enfocaments 
compartits es tornen més crucials ja que els recursos es limiten. Alhora, les decisions sobre 
l'escala o el nivell de funcionament -personal, local, consorciat, nacional, global- han arribat a 
ser tant importants com les qüestions sobre el funcionament o el proveïment. 
 
Els enfocaments de les biblioteques al respecte de l'escala i el proveïment seran interessants 
en els propers anys en els que preguntes sobre l'enfocament i el valor són fonamentals. En 
general, és probable que la infraestructura (en forma de col·leccions o sistemes) cada vegada 
sigui proveïda en col·laboració o amb tercers, mentre que les biblioteques se centraran en un 
major compromís amb les necessitats dels seus usuaris. 
 
 
CODA 
 
LES BIBLIOTEQUES I LA DESCOBERTA: FUTURS? 
 
He analitzat una varietat de tendències. Concloc breument amb alguns suggeriments de traç 
gruixut sobre com es desenvoluparan les qüestions en els propers anys, reconeixent que 
l’especulació és forçosament imprudent. 
 
• La descoberta ha escalat cap al nivell de xarxa.  Encara que els actors poden canviar, 

aquesta tendència sembla clara. Restringir el procés de descoberta a les subscripcions 
institucionals o a la cobertura de les base de dades no s'ajusta bé a com la gent fa servir la 
xarxa. La descoberta genèrica es produeix a Google o a la Wikipedia. I hi ha una gran 
varietat de nínxols. Amazon, Google Books, Hathi Trust o Goodreads, per exemple. arXiv, 
RePEc o SSRN. PubMed Central. I d’altres. Aquests serveis es beneficien en diverses 
formes de l'escala, i mobilitzen les dades deixades pels usuaris –conscientment, en forma 
de recomanacions, comentaris i valoracions o inconscientment, en forma de les dades de 
les transaccions- per impulsar els seus serveis. En el camp de les biblioteques, diversos 
proveïdors estan creant "capes de descoberta," centralitzant índexs de material acadèmic 
al què les biblioteques se subscriuen, i per als que estan afegint els seus propis recursos 
locals. En alguns casos, les biblioteques estan oferint una personalització local addicional 
d'aquest material. Si bé aquest paisatge segur que canviarà, i els proveïdors evolucionaran 
o desapareixeran, aquest canvi sembla que continuarà. 

 
• Els serveis de revisió personals i institucionals  ara també són centrals per al 

comportament  lector i d’investigació, i també evolucionaran. Aquests inclouen els llocs web 
de gestió de citacions, de vegades com a part d’eines més generals dins el treball de 
recerca (per exemple, Mendeley, Refworks), llocs web de lectura/catalogació/recol·lecció 
social (per exemple, Goodreads, LibraryThing, Small Demons, Findings), i guies de 
recursos (per exemple, Libguides ) o llistes de lectura. Això va a més d'una àmplia gamma 
d'altres serveis de suport a la lectura o la investigació. Penseu per exemple en com els 
clubs de lectura o grups de lectura són engegats de diverses maneres ad hoc (aquesta 
sembla que serà una àrea on els serveis o el suport basats en la xarxa apareixeran). 
Aquests serveis creen valor personal (aconsegueixen que una tasca es faci), així com 
sovint donen valor a la xarxa (mobilitzen experiències compartides). Posen la gestió de les 
dades bibliogràfiques als fluxos de treball personals, i l’enquadrament pedagògic, 
d'investigació o personal que en resulta proporciona importants dades contextuals que 
poden mobilitzar-se per millorar el servei (penseu en l’"scrobbling" de Mendeley, per 
exemple). Eines de flux de treball per a la recerca com Mendeley i llocs socials de lectura 
com Goodreads són importants en un altre sentit: permeten als seus usuaris desenvolupar 
les seves biblioteques personals connectant-les a repositoris en xarxa de dades i serveis 
socials. 

 
• Això significa que els serveis de la biblioteca s’e nfocaran de manera diferent.  Aquí hi 

ha diverses maneres de com això passarà. 
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1. Localització i acompliment . Si "la descoberta passa arreu", per a la biblioteca és 
important poder oferir als seus usuaris algun servei de localització i acompliment que 
d'alguna manera es connecti a l'experiència de descoberta. Típicament això implicarà 
algun tipus de "switch" entre l’experiència de descoberta i el servei de 
localització/acompliment. Penseu en configurar Mendeley o Google Acadèmic amb 
informació d’un gestor d’enllaços, o com Google Books utilitza Worldcat o altres 
catàlegs col·lectius per donar un enllaç tipus "trobeu en una biblioteca". Altres 
enfocaments s'han esmentat anteriorment, i és probable que es converteixin en 
habituals amb el temps a mesura que aquests serveis "switch" madurin. 
 
2. Divulgació . Les biblioteques s’adonen que s’ha de fomentar la presència dels 
recursos institucionals -materials digitalitzats, materials per a l’aprenentatge i la 
investigació, entre d’altres-. A menys que sigui particularment significatiu o central, és 
poc probable que un recurs institucional tingui una forta atracció gravitatòria. Per 
aquesta raó, l'optimització de motors de cerca, la sindicació de les metadades amb 
llocs web centrals, l’addició selectiva d'enllaços a la Wikipedia, i altres enfocaments són 
cada vegada més interesants15. Les biblioteques hauran de promoure més activament 
una àmplia detectabilitat dels recursos institucionals. 
 
3. Enfocaments consorcials o de grup es tornen més habituals . Com que en 
general l'activitat es mou "cap amunt" a la xarxa, i el treball repetitiu es desplaça als 
serveis compartits, moltes biblioteques busquen col·laboració per a l'activitat de 
descoberta a un nivell més ampli. L'aparició d'entorns de descoberta amb consorcis o 
grups és una tendència creixent. 
 
4. Particularització . Algunes biblioteques voldran invertir en com una varietat 
d'experiències de descoberta locals es presenten, particularitzant els recursos genèrics 
cap a les condicions locals o alineant aquestes amb enfocaments locals específics. La 
University of Michigan n’és un exemple16, tal com fan aquelles biblioteques 
experimentant amb Blacklight17. Serà interessant veure si la capa de programari de 
suport a aquest objectiu es fa més sofisticada. 
 
5. Suport a la recerca i gestió de la reputació . Els investigadors i les universitats 
estan cada vegada més interessats en que els resultats de la seva investigació i els 
seus coneixements puguins ser trobats pels altres. Hi ha un interès creixent en l'anàlisi 
de la recerca recolzat per eines de Thompson Reuters i Elsevier, així com opcions 
alternatives emergents. Això significa que, a més de donar suport a la divulgació dels 
resultats de la recerca, i als coneixements, per a la biblioteca hi ha una oportunitat de 
proporcionar assessorament i suport a la universitat, ja que aquesta tracta de 
maximitzar l'impacte i la visibilitat a l’entorn en xarxa18. 

 
• L'organització del coneixement passarà a ser a nive ll de xarxa . La inversió col·lectiva 

que han fet les biblioteques en dades estructurades sobre persones, llocs i coses ara no 
està mobilitzada eficaçment a l'entorn web. El model de catalogació està centrat al voltant 
del catàleg local. El que és probable que sorgeixi és que les autoritats, els esquemes de 
matèria, i altres dades es convertiran en recursos a nivell de xarxa cap on enllaçaran els 
creadors de dades. Aquests a la vegada poden enllaçar a Wikipedia o altres recursos, o ser 
enllaçats per aquests altres recursos. Això planteja, per descomptat, interrogants sobre la 
sostenibilitat i la creació. Un model purament nacional ja no té sentit. En aquest sentit el 
Fitxer d'Autoritats Virtual Internacional pot proporcionar un model. 

 
 
NOTES 
 
1. Aquest article fa un ús extensiu d’entrades del bloc Lorcan Dempsey's Weblog. Un article 
anterior també parla del catàleg: Lorcan Dempsey, "The Library Catalog in the New Discovery 
Environment: Some Thoughts," Ariadne 48. July 29, 2006. És interessant comprovar com ha 
anat evolucionant. 
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2. Aquest article és una versió lleugerament modificada d’una contribució del mateix nom a 
Sally Chambers, ed., Catalogue 2.0: The Ultimate User Experience (London: Facet Publishing, 
2013). 
 
3. Lynn Silipigni Connaway, Timothy J. Dickey, and Marie L. Radford, "'If It Is Too 
Inconvenient, I'm Not Going After It': Convenience as a Critical Factor in Information-Seeking 
Behaviors," Library and Information Science Research 33 (2011): 179–190. 
 
4. Roger C. Schonfeld and Ross Housewright, Faculty Survey 2009: Key Insights for Libraries, 
Publishers, and Societies (New York: Ithaka S+R, 2010). 
 
5. Lorcan Dempsey, "Always On: Libraries in a World of Permanent Connectivity," First 
Monday 14, no. 1. 5 (January 2009). 
 
6. Vegeu "Some Thoughts about Egos, Objects, and Social Networks ....," Lorcan Dempsey's 
Weblog, April 6, 2008. 
 
7. Aquesta frase va ser introduïda per Tito Sierra. 
 
8. Per a exemples vegeu Cody Hanson et al., Discoverability Phase 2 Final Report (University 
of Minnesota, 2011). 
 
9. Vegeu "Outside-In And Inside-Out," Lorcan Dempsey's Weblog, January 11, 2010. 
 
10. Vegeu http://trove.nla.gov.au/. 
 
11. Analitzo la renovació del lloc web de les biblioteques de la Stanford University al meu bloc. 
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