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RESUM 
L’existència d’una xarxa mundial de comunicacions ubiqua i barata que cada vegada més 
permet obtenir documents de manera fàcil i gratuïta requerirà una transformació de les 
pràctiques de la formació de col·leccions a les biblioteques universitàries. Això estarà impulsat 
per una sèrie d’avenços específics, que inclouen la digitalització de continguts; el 
desenvolupament de repositoris d’impresos; el desenvolupament de lectors de llibres 
electrònics i de l’edició mitjançant la impressió sota demanda; el creixement de l’accés obert; 
els reptes per establir estructures d’edició acadèmica; i el creixement de noves formes 
d’activitats acadèmiques basades en l’obertura i la productivitat social. Si les biblioteques 
universitàries volen tenir èxit, hauran de desmuntar les col·leccions impreses patrimonials; 
passar de la selecció de llibres ítem a ítem a la compra sota demanda i a les subscripcions; 
gestionar la transició cap a revistes d’accés obert; centrar-se en conservar ítems únics; i 
desenvolupar nous mecanismes per finançar una infraestructura nacional. 
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Les diferents parts de l’Oceà contenien diferents tipus d’històries, i com que totes les 
històries que mai algú havia explicat, i moltes de les que encara estaven en procés 
d’invenció, es trobaven allà, l’Oceà dels Corrents de les Històries era, de fet, la 
biblioteca més gran de l’univers. I com que les històries aquí es conservaven en forma 
líquida, retenien la capacitat de canviar, de convertir-se en noves versions d’elles 
mateixes, d’unir-se a altres històries per convertir-se en històries diferents; de manera 
que, a diferència d’una biblioteca de llibres, l’Oceà dels Corrents de les Històries era 
molt més que un magatzem de narracions. No estava mort, sinó viu. 

 
Salman Rushdie, Haroun i el mar de les històries1 

 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Les biblioteques universitàries estan a punt d’experimentar una transformació de les seves 
pràctiques d’adquisició. El canvi serà fonamental i afectarà gairebé tots els aspectes dels 
serveis bibliotecaris. Requerirà una reconsideració dels pressupostos i modificarà les relacions 
de col·laboració que hi ha des de fa temps entre biblioteques universitàries. Requerirà una 
anàlisi de les pràctiques i valors fonamentals de la biblioteconomia universitària. Una vegada 
entenguem allò que hem de fer i com hem de fer-ho, ho haurem d’explicar als professors, molts 
dels quals s’horroritzaran i s’enfadaran, i als administradors, molts dels quals només escoltaran 
les parts del missatge que poden comportar reduccions pressupostàries. Tot això ens portarà 
cap a temps interessants. 
 
Hi ha uns motors específics de la transformació que seran tractats en detall més endavant, 
però la força fonamental del canvi és el creixement de la potència de la informàtica i la seva 
aplicació per crear una xarxa mundial de comunicacions ubiqua i barata. Aquesta xarxa conté 
una gran i creixent quantitat de continguts. S’està començant a assemblar a l’Oceà dels 
Corrents de les Històries de Rushdie. 
 
La tecnologia informàtica ha estat influint la pràctica bibliotecària durant gairebé mig segle, i és 
temptador pensar que el ritme del canvi continuarà més o menys com ho ha fet fins ara. Però 
això no és el que passarà. Hem arribat a un punt d’inflexió; el ritme del canvi és a punt 
d’accelerar-se. El llibre s’està apartant de la seva manifestació física de còdex i ràpidament 
s’afegirà a la majoria dels altres documents com a entitats digitals a la web. Les biblioteques 
aviat seran capaces de proporcionar molta de la informació sol·licitada per les seves 
comunitats sense recórrer a les seves pròpies col·leccions impreses. Les col·leccions impreses 
han requerit un conjunt específic de pràctiques. Aquestes pràctiques s’han desenvolupat i 
refinat durant segles i s’han reforçat amb una sèrie de valors que defineixen què és 
l’excel·lència per a una biblioteca i per als bibliotecaris. Els documents digitals requeriran un 
conjunt de pràctiques molt diferents i, almenys en alguns casos, uns nous valors. L’impacte 
d’aquests canvis el notaran no només les biblioteques sinó també tots els altres participants en 
la cadena de comunicacions acadèmiques: autors, editorials, distribuïdors de llibres i revistes, 
llibreries i comissions de d’avaluació i promoció (“promotion and tenure committees”). 
 
 
MICHAEL BUCKLAND: LES QÜESTIONS DEFINIDES I EL FUTU R PREDIT 
 
Fa vint anys, Michael Buckland va publicar Redesigning Library Services: A Manifesto.2 En  
aquesta breu monografia, Buckland proporciona una estructura per observar la història de les 
biblioteques i analitza els aspectes centrals de la pràctica bibliotecària. També mira endavant i 
proporciona idees clau per saber com pensar sobre el món en el qual estem entrant ara. 
Buckland va dividir la historia de les biblioteques en tres èpoques: la Biblioteca de Paper, on 
tant les eines bibliogràfiques com els documents eren de paper; la Biblioteca Automatitzada, on 
les eines bibliogràfiques eren digitals, però els documents encara eren de paper, i la Biblioteca 
Electrònica, on tant les eines bibliogràfiques com els documents són digitals. En aquell 
moment, les biblioteques acabaven de completar la transició de la Biblioteca de Paper a la 
Biblioteca Automatitzada, i tot just començaven a mirar endavant cap a la Biblioteca 
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Electrònica. Si bé, com era d’esperar, es va equivocar en força detalls, les qüestions 
fonamentals que va identificar eren aleshores, i són avui encara, crucials per a com hem de 
pensar sobre la pràctica bibliotecària. Això és especialment cert quan parlem de col·leccions. 
Principalment, Buckland va posar de manifest que la transició significativa no era de la 
Biblioteca de Paper a la Biblioteca Automatitzada, perquè el canvi en les eines bibliogràfiques 
no alterava fonamentalment la pràctica bibliotecària. Els lectors encara havien d’anar a les 
biblioteques a obtenir i utilitzar els documents. Buckland va reconèixer que el canvi fonamental 
només tindria lloc quan tant les eines bibliogràfiques com els documents esdevinguessin 
digitals. 
 
Buckland comença definint que el propòsit de les biblioteques és proporcionar accés a la 
informació, generalment a través del subministrament de documents als usuaris. Esmenta que 
les col·leccions tenen dues funcions: la funció de preservació, i la funció de dispensació 
(“dispensing function”). Tal com diu ell, a les biblioteques de paper i automatitzades, “la raó 
principal de la major inversió en el desenvolupament de les col·leccions no és la preservació, 
sinó la necessitat de proporcionar accés oportú als materials que la gent vol veure on la gent 
els vols veure [èmfasi a l’original].”3 

 

Buckland indica que els documents de paper són energèticament eficients i “força sòlids”, però 
que són únics i limitats (és a dir, estan preparats per ser utilitzats per una sola persona a la 
vegada i només quan el document i el lector es troben al mateix lloc). Els documents digitals no 
tenen tantes restriccions. Molts lectors situats a molts llocs poden fer servir un document digital 
simultàniament. Recollir per a la preservació requerirà emmagatzemar diverses còpies, “amb 
cura i en diferents ubicacions, en condicions adequades.”4 Les característiques específiques 
seran diferents per als documents en paper i per als electrònics, afirma, però el patró general 
serà similar per a tots dos. Pel que fa la funció de dispensació, els documents digitals portaran 
cap a “una prima (“premium”) molt reduïda en emmagatzematge local en comparació amb 
l’emmagatzematge a distància.”5 

 
Quan Buckland sospesa els canvis en la gestió de la col·lecció que comportaran els documents 
digitals, assenyala que la funció de dispensació explica “la gran preponderància dels costos 
operatius i les necessitats d’espai a la Biblioteca de Paper i a la Biblioteca Automatitzada.”6 
Com que la demanda de materials de la biblioteca es distribueix de manera desigual i és difícil 
de predir, la major part de la despesa de les col·leccions s’empra en grans quantitats de 
materials relativament poc utilitzats. Buckland també reflexiona sobre la funció simbòlica de les 
col·leccions de la biblioteca, com les grans col·leccions de paper donen estatus i prestigi a les 
institucions, i es pregunta si l’accés als documents digitals demostrarà tenir un valor simbòlic 
similar. Finalment, Buckland opina que els documents digitals haurien de conduir-nos cap a un 
enfocament nacional, més que no pas local, del desenvolupament de les col·leccions. 
 
 
SUBSIDI D’INFORMACIÓ 
 
En pensar sobre col·leccions de biblioteca, David W. Lewis argumenta que és important 
sospesar no pas què fan les biblioteques, sinó més aviat per què serveixen.7 La seva resposta 
a aquesta qüestió és que les biblioteques són el mitjà que les comunitats i les organitzacions 
fan servir per subsidiar d’informació (“information subsidy”). El subsidi és important, afirma, 
perquè les institucions i les comunitats reconeixen que, si només comptessin amb els seus 
propis recursos, els individus no obtindrien i usarien ni podrien obtenir i usar tota la informació 
que necessiten per ser plenament productius. D’aquesta manera, el subsidi institucional o 
comunitari és justificat per crear biblioteques com a bé comú. Lewis assenyala que, 
tradicionalment, en el món del paper, les biblioteques han fet això creant col·leccions locals. 
 
A mesura que la informació es fa digital i es trasllada a la xarxa, Lewis raona que les 
biblioteques esdevindran menys importants i ens demana que considerem “si les biblioteques 
són l’únic o fins i tot el millor mitjà per fer disponible la informació de manera fàcil i oportuna.”8 
Per respondre a aquesta pregunta, suggereix que els subsidis d’informació és probable que 
prenguin dues formes. La primera és comprar continguts produïts comercialment en nom dels 
membres d’una institució o comunitat. Aquesta és una funció familiar per a les biblioteques, tot i 
que encara no es veu substituint completament la creació de la col·lecció local. La segona 
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forma de subsidi consistirà en crear contingut gratuït i obert com a part dels béns comuns 
d’informació (“information commons”). Això serà més complex, perquè per a les institucions 
serà difícil justificar la despesa. Lewis suggereix que, amb aquesta forma de subsidi 
d’informació, la funció de la biblioteca és incerta. Planteja la possibilitat que les biblioteques 
perdin importància com a canal per al subsidi d’informació i demana que les biblioteques 
treballin per forjar un futur on el subsidi d’informació persisteixi, encara que l’organització de la 
biblioteca canviï. 
 
 
ELS CONDUCTORS ESPECÍFICS DEL CANVI PER A LES BIBLI OTEQUES I LA 
COMUNICACIÓ ACADÈMICA 
 
En conjunt, Buckland i Lewis proporcionen un marc útil per reflexionar sobre el futur de la 
formació de les col·leccions a la biblioteca universitària. Ens estem acostant ràpidament a 
l’època en que les col·leccions, almenys les que fan una funció de dispensació, seran en gran 
part digitals. Buckland explica per què passarà això quan podem esperar que tinguin lloc canvis 
significatius en la pràctica bibliotecària. Buckland també vol que ens fixem en les funcions 
distintives de preservació i dispensació, i per implicació remarca que és probable que hi hagi 
estratègies molt diferents per a cadascuna d’elles. L’enfocament de Lewis sobre el subsidi ens 
recorda la contínua necessitat de fer inversions socials per crear informació com a bé públic. 
Assenyala la necessitat de buscar les maneres més eficients de fer-ho i suggereix que, en el 
món digital, l’accés obert serà una estratègia important però políticament complexa. 
 
Mentre, tal com s’esmentava més amunt, la causa general dels canvis que les biblioteques 
universitàries aviat hauran de fer és el desenvolupament i la maduresa de les tecnologies 
informàtiques i de xarxa, hi ha una sèrie de desenvolupaments específics referents a les 
biblioteques, els llibres i la comunicació acadèmica que condueixen cap al canvi i proporcionen 
els maons sobre els quals es construiran les noves pràctiques bibliotecàries.  
 
 
1. DIGITALITZACIÓ DEL CONTINGUT 
 
Les primeres grans col·leccions de contingut digital van ser les agrupacions de revistes a text 
complet creades per Lexis/Nexis i InfoTrac als anys 80. Els successors d’aquests projectes 
primerencs ara donen accés a desenes de milers de revistes i diaris en curs, molts d’ells amb 
importants arxius de números anteriors. JSTOR es va fundar l’any 1995, en part per ajudar a 
alleugerir els problemes d’espai que afrontaven moltes biblioteques universitàries. El febrer de 
2011, la col·lecció contenia els fons sencers de 1.371 revistes i més de 40 milions de pàgines.9 
Gairebé al mateix temps, moltes editorials de revistes traslladaven a la web els seus continguts 
actual i (en molts casos) els continguts anteriors. Gràcies als esforços de les editorials i de 
projectes com JSTOR, quasi tota la literatura publicada en revistes està disponible digitalment, 
igual que ho estan els arxius històrics de la majoria dels títols principals. 
 
L’any 1994, la Government Printing Office va començar el GPO Access per difondre versions 
digitals de documents federals. Aquest projecte ha crescut tant que ara, a la pràctica, tota la 
informació del govern federal publicada recentment està disponible en format digital. El Projecte 
Gutenberg va començar digitalitzant obres literàries de domini públic l’any 1970 i va ser una de 
les primeres biblioteques digitals a Internet. El 1999, netLibrary va començar a vendre a 
biblioteques accés a llibres electrònics, generalment novetats d’editorials acadèmiques. A 
principis dels 90, la Library of Congress va començar el projecte American Memory amb la 
missió de proporcionar “accés gratuït i obert a través d’Internet a paraules escrites i parlades, 
enregistraments sonors, imatges fixes i en moviment, gravats, mapes i partitures que 
documenten l’experiència americana.” La col·lecció inclou actualment més de 9 milions 
d’ítems.10 Molts estats van seguir aquest exemple i van instituir els seus propis projectes de 
“memòria” i moltes biblioteques han digitalitzat parts de les seves col·leccions especials. 
 
S’estava fent un progrés raonable en la digitalització de contingut, però es preveia que caldrien 
dècades per acabar la tasca. Aleshores, l’any 2004, un goril·la de 800 lliures [360 Kg, n. de la 
t.] va irrompre a la sala quan Google va anunciar el seu Library Project. Originalment en el 
projecte hi participaven quatre biblioteques de recerca i es planejava digitalitzar 15 milions de 
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volums en una dècada. El març de 2012, Google havia escanejat 20 milions de llibres i 
calculava que existeixen al voltant de 130 milions de llibres. Té la intenció de digitalitzar-los tots 
en els propers deu anys.11 El projecte va provocar significatius conflictes sobre copyright, i, en 
un any, editorials i autors van presentar demandes que encara no s’han resolt. El projecte 
Google Books va ser l’estímul per a dos altres importants projectes de digitalització massiva, 
l’Ebook and Texts Archive d’Internet Archive, que conté 3,8 milions de títols de domini públic, i 
el HathiTrust, un programa col·laboratiu de més de 70 biblioteques universitàries i de recerca, 
que conté gairebé 10,6 milions de volums, molts dels quals són còpies d’escaneigs de Google i 
Internet Archive.12 Un estudi de Constance Malpas va trobar que, el juny de 2010, la taxa 
mitjana de duplicació entre títols que tenien els membres de l’Association of Research Libraries 
(ARL) i el HathiTrust era del 30% i que, si es manté l’actual trajectòria de creixement de les 
col·leccions del HathiTrust, el juny de 2014 s’haurà superat el 60%.13 

 
Tot i que no s’han resolt les qüestions legals relatives a l’abast i la natura de l’ús del corpus de 
Google, la seva existència requereix que les biblioteques canviïn les maneres de pensar sobre 
com s’accedirà i s’utilitzaran els llibres en el futur. Queden pendents molts temes complexos, 
però sembla probable que, tard o d’hora, la majoria dels llibres que existeixen seran escanejats. 
Per tant, només és qüestió de temps que els advocats, els tribunals, el Congrés, o (més 
probablement) alguna combinació dels anteriors arribi a un compromís per fer disponible, com 
a mínim, una part prou significativa d’aquests llibres a individus i biblioteques. El 2010, Michael 
Cairns va calcular que, si Google fos capaç d’establir una llicència per accedir al material amb 
copyright de la base de dades Google Books, el cost anual per a una biblioteca universitària 
normal seria de 55.000 $. El cost estimat per a la New York Public Library, amb una biblioteca 
principal i 50 biblioteques filials, seria de 340.000 $ anuals.14 Aquesta perspectiva ho canvia tot. 
Sembla inevitable que la provisió de documents, la funció de dispensació de les biblioteques 
que esmentava Buckland, serà complerta en bona mesura per iniciatives a escala web, i no per 
col·leccions individuals i locals de biblioteques. És probable que les biblioteques mantinguin el 
mecanisme de pagament per a algun dels accessos. També és fàcil imaginar-se un model 
similar a iTunes per a compres individuals. 
 
 
2. REPOSITORIS D’IMPRESOS 
 
Un estudi de Lizanne Payne va identificar, l’estiu de 2007, 68 repositoris de documents 
impresos d’alta densitat [es refereix al que aquí anomenem magatzems de documents de baixa 
ús, n. de la t.] a biblioteques universitàries i de recerca nord-americanes, amb capacitat d’acollir 
més de 70 milions de volums, o aproximadament el 7% dels mil milions d’ítems de les 
biblioteques universitàries d’Amèrica del Nord.15 Aquestes instal·lacions proporcionen unes 
òptimes condicions ambientals per a la preservació a llarg termini del paper, i un accés 
restringit que les fa més segures que les biblioteques amb prestatgeries d’accés lliure. Com 
que en la majoria de casos les col·leccions estan emmagatzemades segons la mida, esporgar-
les té un cost prohibitiu. Això resulta ser una cosa bona. Tal com ho exposa Paul Gherman, “si 
les nostres col·leccions emmagatzemades no s’esporguen, podem construir una ‘relació de 
confiança’, per mitjà de la qual les biblioteques amb col·leccions emmagatzemades prometrien 
conservar aquestes col·leccions a perpetuïtat i prestar materials a les altres biblioteques, 
permetent així que les altres biblioteques poguessin prendre decisions sobre la retirada de 
documents basant-se en aquest acord.”16 Tant OCLC com ARL han començat programes per 
coordinar col·leccions en repositoris d’impresos. Fer això no deixa de tenir els seus reptes. 
Malpas assenyala en particular la manca d’un servei sòlid de descoberta i subministrament per 
a les col·leccions col·lectives.17 

 

L’eficiència potencial d’un grup coordinat de repositoris d’impresos amb un servei que 
proporcioni còpies impreses d’obres a les biblioteques és significativa. Paul N. Courant i 
Matthew “Buzz” Nielsen calculen valors actuals per a l’emmagatzematge perpetu per llibre. La 
seva xifra per a les prestatgeries de lliure accés és 141,89 $ i per a l’emmagatzematge d’alta 
densitat és 28,77 $. Si l’exemplar d’alta densitat substitueix múltiples exemplars d’accés lliure, 
l’estalvi encara seria més gran.18 Malpas conclou que, si avui estigués funcionant un sòlid 
servei compartit de documents impresos, l’estalvi mitjà d’espai per a una biblioteca de l’ARL 
seria de 45.000 peus quadrats [4.180 m2, n. de la t.]. La reducció de costos si avui estigués 
disponible un servei compartit de documents impresos per a llibres digitalitzats en massa 



Traduccions del CBUC; 53 (Octubre 2013) 
 

Del prestatge a la web...  / David W. Lewis 6

oscil·laria entre 500.000 $ i 2.000.000 $ per cada biblioteca de l’ARL.19 Paul Genoni i Eva 
Varga documenten un estalvi similar per a les biblioteques d’Austràlia.20 

 
Sembla probable que les col·leccions impreses patrimonials puguin ser i siguin preservades a 
llarg termini. També és probable que les grans biblioteques de recerca segueixin comprant 
ítems difícils d’adquirir i poc utilitzats i els incorporin als repositoris d’impresos. Moltes 
biblioteques universitàries, aleshores, seran capaces d’aprofitar aquestes col·leccions per 
retirar molts llibres de les seves col·leccions i d’aquesta manera alliberar espai i estalviar diners 
dels seus pressupostos de funcionament. Hi haurà costos, i caldrà negociar qui paga i quant; 
però, es faci com es faci, hi haurà un estalvi significatiu respecte la pràctica actual. 
 
 
3. LECTORS DE LLIBRES ELECTRÒNICS I IMPRESSIÓ SOTA DEMANDA 
 
Els primers lectors de llibres electrònics es van presentar a finals dels 90. Havien de resoldre 
dos problemes. En primer lloc, havien de crear una experiència lectora satisfactòria; i, en segon 
lloc, havien d’incorporar en el producte la gestió de drets digitals perquè les editorials 
poguessin llançar el seu contingut dins del mercat dels llibres electrònics. Va costar gairebé 
una dècada, però el novembre de 2007 Amazon va llançar la primera versió del Kindle. Es va 
esgotar en qüestió d’hores. A finals de 2009, Barnes & Noble va presentar el Nook. Apple va 
llançar l’iPad amb una aplicació per a llibres electrònics l’abril de 2010 i va vendre 3 milions 
d’aparells en els primers 80 dies.21 El juliol de 2010, Amazon va anunciar que les vendes de 
llibres electrònics per al Kindle superaven les vendes de llibres de tapa dura. Deu mesos 
després, el maig de 2011, Amazon va vendre més llibres electrònics que llibres impresos.22 Si 
bé el llibre imprès està lluny d’extingir-se, molts usuaris troben que l’experiència dels lectors de 
llibres electrònics és tan o més bona que un llibre de paper, i els sistemes de gestió de drets 
digitals han satisfet les editorials. Ha quedat clar que els llibres electrònics i els lectors de llibres 
electrònics han esdevingut una part important del mercat general dels llibres. 
 
Amb el desenvolupament dels processos d’impressió digital, va ser possible reduir 
significativament els tiratges, fins al punt de permetre imprimir els ítems un per un. La màxima 
expressió de la impressió sota demanda (POD) potser és l’Espresso Book Machine (EBM). Tal 
com explica al seu lloc web On Demand Books, la companyia que produeix l’EBM, està 
dissenyada per ser “la nova generació de la tecnologia POD: un aparell completament 
automàtic i de baix cost que es pot col·locar en una llibreria de barri, una cafeteria, un quiosc, 
una biblioteca, un hotel, fins i tot a bord d’un creuer o en aeroports”. Una EBM costa una mica 
més de 100.000 $ depenent de la impressora amb la que està equipada i pot imprimir i 
enquadernar llibres a centau la pàgina. On Demand Books té acords amb una sèrie de 
proveïdors per gestionar els drets dels llibres impresos amb l’EBM.23 

 
La combinació de bons lectors de llibres electrònics i tecnologia POD que es pot implementar 
en biblioteques locals i llibreries de barri comporta que la distinció entre paper i digital 
esdevingui insignificant. El contingut serà creat i distribuït digitalment, però tal com diu Lewis, 
“Hem assolit un important punt d’inflexió en el qual els arxius digitals es poden llegir en 
màquines que són gairebé tan bones com els llibres de paper i en el qual els llibres de paper es 
poden crear i distribuir de manera gairebé tan ràpida, barata i fiable com els arxius digitals.”24  
 
 
4. EDICIÓ EN ACCÉS OBERT 
 
Tal com la defineix Peter Suber, “la literatura en accés obert (AO) és digital, en línia, gratuïta i 
lliure de la majoria de restriccions de copyright i llicències. L’accés obert elimina les barreres de 
preu (subscripcions, taxes de llicència, taxes de pagament per visió (“pay-per-view fees”)) i 
barreres d’autorització (la majoria de restriccions de copyright i llicències).”25 Hi ha dos 
mecanismes bàsics per a l’accés obert. El primer és l’AO Daurat, en el qual els articles, sovint 
superada l’avaluació d’experts, es publiquen en revistes digitals en les quals els costos són 
coberts per les taxes dels autors, subvencions institucionals o beques. El segon mecanisme és 
l’AO Verd i suposa el dipòsit d’articles i altres continguts en repositoris institucionals o temàtics. 
Aquests dos mecanismes junts han fet que un gran cos de continguts acadèmics estigués 
disponible de manera gratuïta. Un informe d’OutSell, una firma d’investigació de mercats 
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especialitzada en la indústria de la informació, va concloure que el 9,6% de revistes amb 
avaluació d’experts i el 6,1 % de títols sense avaluació d’experts eren d’accés obert l’abril de 
2009.26 Mikael Laakso et al. conclouen que el 7,7 % dels articles acadèmics estaven en accés 
obert l’any 2009.27 

 
L’accés obert va començar a principis dels 90 i ha crescut a un ritme més ràpid que la literatura 
acadèmica en general. Laasko et al. estimen que el 1993 hi havia 20 revistes d’accés obert que 
van publicar 247 articles. L’any 2000, els números eren 19.521 articles i 741 revistes, i, el 2009, 
191.851 articles i 4.767 revistes. Més recentment, Laasko i Bjord calculen que el 2011 340.000 
articles, és a dir, el 12% de tots els articles acadèmics, van ser publicats en 6.713 revistes 
d’accés obert.28 El Directory of Open Access Journals (DOAJ) documenta un creixement 
similar. El 2004 el DOAJ registrava 1.133 títols; i, el gener de 2013, aquest nombre havia pujat 
als 8.600, amb un augment anual del nombre de títols d’entre el 17 i el 30%.29 

 
Lewis sosté que l’AO Daurat és una innovació disruptiva, tal com la defineix l’expert en teoria 
dels negocis Clayton Christensen, i que, com a tal, es pot esperar que el creixement de l’AO 
Daurat segueixi una corba en forma d’S, no una línia recta. Fent servir mètodes perfilats per 
Christensen per calcular la trajectòria esperada de la corba en forma d’S, Lewis estima que, 
“l’AO Daurat representarà el 50% dels articles de revistes acadèmiques en algun moment entre 
2017 i 2021, i el 90% dels articles el 2020 com a molt aviat i el 2025 essent més 
conservadors.”30 Si Lewis té raó, en la pròxima dècada es produirà un gran canvi en la 
publicació acadèmica. El canvi comportarà que les biblioteques universitàries escapin de 
l’aclaparadora càrrega dels elevats i ràpidament creixents preus de les revistes que les ha 
turmentat durant les últimes quatre dècades. Però, com assenyala Lewis, un dels impactes de 
l’AO Daurat com a innovació disruptiva és que no només altera el model de negoci de la 
competència (en aquest cas, les revistes de subscripció), sinó també el sistema comercial 
sencer. Una part d’aquest sistema comercial alterat seran les biblioteques universitàries, que 
no seran una part necessària del sistema de revistes acadèmiques en AO.  
 
Mentre que l’accés obert com a model de negoci s’ha centrat en les revistes, una sèrie 
d’editorials universitàries, incloent les editorials universitàries de Michigan, Califòrnia i 
Pittsburgh, han explorat l’accés obert per a llibres. La Rice University va reestructurar la seva 
editorial fent servir un model d’accés obert, però es va tancar al cap de pocs anys.31 La 
National Academies Press, que durant algun temps ha ofert gratuïtament a Internet alguns dels 
seus llibres, va anunciar el juny de 2011 que posaria en accés obert tots els seus 4.000 títols. 
Això va ser possible perquè havia reduït significativament els seus costos de producció i tenia 
el suport financer dels seus patrocinadors.32 Encara no està clar si existeix un model sostenible 
de negoci per als llibres d’accés obert i, si existeix, quin aspecte té. 
També sembla que les obres de referència disponibles gratuïtament, encara que no sempre 
són d’accés obert, substituiran moltes eines de referència tradicionals. Wikipedia n’és l’exemple 
obvi. Els estudis de Gail Herrera i de Jared L. Howland i els seus col·legues suggereixen que 
Google Scholar serà una de les principals eines, si no la principal, de descoberta de literatura 
de revistes acadèmiques en un futur proper.33 La funció de referències citades de Google 
Scholar podria substituir Web of Science, i el seu ampli abast és probable que amenaci com a 
mínim algunes eines especialitzades d’indexació i resum. 
 
 
5. REPTES PER A LES EDITORIALS UNIVERSITÀRIES I LA PRODUCCIÓ DE LLIBRES 
ACADÈMICS 
 
El recent informe sobre models sostenibles de negoci de l’Association of American University 
Presses (AAUP) comença amb una declaració del que és obvi: “Tant pel que fa a les noves 
tecnologies com a les noves condicions econòmiques com a les relacions canviants amb els 
grups d’interès (“stakeholders”), el món de la comunicació acadèmica l’any 2011 té un aspecte 
molt diferent del que tenia fa una generació.”34 L’informe afirma que les editorials universitàries 
són unes “espècies clau” (“keystone species”) i que la seva independència respecte les seves 
institucions mare és una necessitat important per a la qualitat editorial. Encara que la majoria 
d’editorials universitàries han aconseguit sobreviure augmentant el nombre de petits tiratges, la 
realitat és que moltes d’elles són de petita escala, sovint aïllades, i amb una capacitat molt 
limitada per a la innovació. Si les seves institucions matriu no poden incrementar les 
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subvencions que els donen, la supervivència continuada de moltes de les editorials 
universitàries sembla estar en dubte. Arran d’això, les recomanacions de l’informe de l’AAUP 
de que les editorials universitàries comparteixin experiències, s’associïn, debatin l’accés obert i 
obtinguin més finançament extern, semblen insuficients. 
 
És interessant contrastar l’informe de l’AAUP amb l’estudi d’Ithaka de l’any 2007, University 
Publishing in the Digital Age.35 L’estudi d’Ithaka es va iniciar per estudiar les editorials 
universitàries, però ha evolucionat cap a una perspectiva més àmplia de la funció de l’edició 
universitària. L’avaluació de l’informe va ser que el que era crucial era la funció de l’edició, i no 
la institució de l’editorial universitària. L’informe sosté que és beneficiós per a les universitats 
fer un compromís renovat per l’edició, organitzant tots els recursos en les seves biblioteques, 
editorials i estructures tecnològiques. Si ho fan, “s’adonaran més plenament del potencial 
impacte global dels seus programes acadèmics, milloraran la reputació de les seves 
institucions específiques, mantindran una veu forta pel que fa a determinar què constitueix una 
contribució acadèmica important i quins acadèmics mereixen reconeixement, i en alguns casos 
reduiran costos.”36  
 
No sembla clar que moltes universitats estiguin preparades per fer els ajustos requerits en 
l’estructura de l’organització i el finançament, i és difícil ser optimista sobre l’edició de llibres de 
les editorials universitàries a curt termini. El que sí que és clar és que continuaran les pressions 
a la baixa en el mercat de l’edició tradicional del llibre acadèmic. Les biblioteques compraran 
menys llibres acadèmics, i els investigadors joves (i aquells que pertanyen a disciplines en les 
quals els costos d’edició són alts o en les quals les vendes s’espera que siguin baixes) ho 
tindran cada vegada més difícil per aconseguir que es publiqui un llibre seu. Això tindrà un 
impacte en les carreres acadèmiques. L’únic efecte positiu pot ser que, a mesura que les 
editorials universitàries entrin en fallida i el llibre acadèmic publicat tradicionalment esdevingui 
una possibilitat més i més difícil, els investigadors joves estaran més disposats a prendre riscos 
i explorar maneres alternatives de comunicar la seva feina. 
 
 
6. CANVIS EN LA COMUNICACIÓ ACADÈMICA: OBERTURA I P RODUCTIVITAT SOCIAL 
 
Tal com diu Gideon Burton, “el món acadèmic actualment no es pot considerar un sistema de 
coneixement responsable i receptiu, ja que continua funcionant amb els supòsits o dins dels 
formats i procediments que han caracteritzat les comunicacions impreses.”37 L’informe d’Ithaka 
intenta descriure cap a on s’està dirigint la comunicació acadèmica. Serà conduïda, diu 
l’informe, per diversos factors: 

1. Tot ha de ser electrònic; 
2. Els investigadors dependran d’entorns electrònics de recerca/edició profundament 

integrats que gestionaran tota la gamma d’activitats de recerca des del principi fins al 
final del procés; 

3. La presentació multimèdia i multiformat serà important; i 
4. Es desenvoluparan nous models econòmics.38 

 
És difícil negar que aquests factors seran importants, però no copsen del tot què és el que més 
probablement impulsi els canvis en la comunicació acadèmica en els propers deu o vint anys. 
Els factors crucials seran l’obertura (“openness”) i la productivitat social. 
 
Encara que algunes persones argumentarien que no és una eina acadèmica, Wikipedia és un 
bon exemple de com l’obertura i la productivitat social es poden fer servir per crear un recurs de 
coneixement de gran qualitat i que abasti tota la xarxa. Des de la seva creació el 2001, 
Wikipedia ha desenvolupat processos que han permès que més de 77.000 contribuïdors actius 
hagin creat 22 milions d’articles en 285 idiomes. No ha estat un ascens lliure de problemes, 
però s’ha convertit en l’enciclopèdia escollida per una bona part del món, atraient 470 milions 
d’usuaris únics al mes el febrer de 2012.39 Les enciclopèdies són un tipus especial de producte 
acadèmic, i Wikipedia pot ser un cas especial. No obstant això, ens mostra que es poden 
aconseguir coses extraordinàries fent servir l’obertura i la producció social. 
Burton proporciona una bona estructura per pensar sobre l’obertura en el context acadèmic.40 
El coneixement acadèmic obert comença amb l’accés obert, però segueix endavant obrint 
altres aspectes del procés de comunicació acadèmica. Aquests inclouen: 
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1. Ressenyes obertes (“open review”), més probablement després de la publicació. 
Encara que els processos específics per fer això encara no s’han resolt del tot en el 
context acadèmic, hi ha una sèrie d’estratègies que han tingut èxit en altres contextos 
web. 

2. Diàleg obert. El debat és la manera habitual de procedir a la web, però, com Burton 
assenyala, “la publicació acadèmica tradicional ret homenatge al ‘diàleg’ d’idees en 
aquest sentit metafòric, però en realitat rebutja profundament la interactivitat”.41 Aquest 
canvi pot ser incòmode, però portarà cap a millors converses acadèmiques i un major 
impacte públic del treball acadèmic. 

3. Processos oberts. Això comporta que els investigadors estiguin oberts a explicar en 
què estan treballant i que comparteixin les primeres versions dels seus treballs.  

4. Formats oberts. Perquè compartir sigui fàcil i econòmic, els estàndards i els formats 
han de ser oberts. 

5. Dades obertes. Les dades comporten que els resultats de la recerca es puguin 
reutilitzar. Alguns moviments recents per part d’organismes de finançament 
suggereixen que aquest aspecte de l’obertura podria ser aviat una obligació 
(“compliance issue”).  

 
Burton identifica els reptes que l’obertura planteja al món acadèmic. El món acadèmic vol el 
que la web ofereix, però no vol que això canviï la seva pràctica establerta, especialment pel que 
fa a l’atribució (“authentication”), la divulgació i la manera com l’expertesa acadèmica és 
exercida. Les dues coses alhora no poden ser, i, com Burton exposa, “tot es redueix a això: 
com més desitja el món acadèmic gaudir dels avantatges del mitjà digital, menys pot aferrar-se 
a pràctiques restrictives i tancades en la producció, comprovació, difusió i arxiu de la 
informació.”42 En poques paraules, les estructures i pràctiques acadèmiques tradicionals són 
elitistes i estan basades en l’exclusió. Els processos i les pràctiques del món digital d’avui 
donen per fet la inclusió i només funcionen bé quan aquesta és un valor fonamental. En els 
últims anys, diversos estudis han documentat clarament una millor productivitat i un major ritme 
de descobriments en situacions de coneixement acadèmic obert versus un de tancat.43 No hi ha 
dubte que l’obertura funciona. 
 
La producció social sorgeix de l’obertura. És la capacitat, feta possible per Internet, d’organitzar 
les tasques de manera que individus àmpliament dispersos puguin contribuir a un projecte. 
També permet una gamma de contribucions. Algunes persones faran només una contribució; 
altres en faran moltes. En molts casos les contribucions són voluntàries, tot i que sovint les 
organitzacions contribueixen amb el treball dels seus empleats. La producció social funciona 
perquè Internet redueix el cost de la comunicació i la coordinació a tal magnitud que les 
organitzacions formals ja no són necessàries perquè les coses es facin. 
 
Alguns exemples són els projectes de programari de codi obert com Linux i Apache, i també 
Wikipedia, esmentada abans. Altres exemples són Ushahidi, un sistema per recollir, visualitzar i 
mapar dades que es va desenvolupar en resposta a la violència postelectoral a Kenya l’any 
2008;44 i eBird, un projecte del Cornell Lab of Ornithology, que proporciona eines als 
observadors d’aus i utilitza les dades resultants per fer recerca.45 SETI@home, que utilitza 
cicles lliures en ordinadors personals de voluntaris per buscar intel·ligència extraterrestre, 
també és una forma de producció social.46 En un exemple al qual es va donar molt publicitat, 
diversos grups de jugadors van resoldre un complex problema de plegament de proteïnes que 
incloïa un enzim de retrovirus important per a la recerca sobre la SIDA, la solució del qual havia 
eludit els científics durant una dècada. Fent servir Foldit, un entorn de joc dissenyat per a 
aquest objectiu, els jugadors van trobar la solució en deu dies.47 
 
Yochai Benkler afirma que “la producció social és un fet real, no una moda. És el canvi 
fonamental a llarg termini causat per Internet.”48 Què representaran exactament l’obertura i la 
producció social en el món acadèmic encara és confús, però succeirà. Almenys al principi, 
molts projectes estaran fora dels canals convencionals de distribució i preservació del 
coneixement acadèmic. Gestionar aquests continguts serà un repte que les biblioteques 
universitàries haurien d’abordar. 
 
 
2020 
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Per revisar, l’any 2020 les coses següents seran certes amb tota probabilitat: 

1. Google haurà avançat molt en el seu projecte de digitalitzar tots els llibres del món. 
S’hauran digitalitzat gairebé 100 milions de volums. La majoria d’ells estaran 
disponibles a través de Google, el HathiTrust i Internet Archive als Estats Units, i a 
través de les biblioteques nacionals als altres països. La majoria d’obres de domini 
públic estaran disponibles a Internet fàcilment i gratuïtament. 

2. Google, els autors, les editorials i totes les altres parts interessades hauran arribat a un 
acord aprovat pels tribunals per cobrar per l’ús d’obres amb copyright. Els mecanismes 
inclouran unes tarifes modestes de pagament per ús per a les persones i uns acords 
raonables sobre llicències institucionals (“site license arrangements”) per a les 
biblioteques. Els llibres electrònics que siguin novetat estaran disponibles tal com ho 
estan ara. 

3. Tot el contingut publicat es distribuirà electrònicament. La majoria de lectors faran 
servir lectors de llibres electrònics o tauletes tàctils. Quan es desitgi un llibre imprès, la 
impressió sota demanda serà fàcil i econòmica. 

4. Els repositoris d’impresos gestionats per uns quants consorcis d’institucions de recerca 
emmagatzemaran múltiples exemplars de tots els treballs publicats en paper que abans 
havien estat ubicats a les prestatgeries de lliure accés de les biblioteques 
universitàries. Les còpies d’ús es poden prestar, mentre que altres còpies es conserven 
com a còpies de preservació d’últim recurs. La col·lecció impresa del patrimoni nacional 
es conservarà de forma segura. 

5. L’accés obert està ben encaminat per esdevenir el model dominant de publicació en 
revistes acadèmiques. A causa d’això, la pressió en els pressupostos de les 
biblioteques per a publicacions en sèrie s’ha anat reduint en els últims anys. Les 
universitats estan fent altres inversions per donar suport a les revistes i monografies 
d’accés obert. 

6. Moltes editorials universitàries han fet fallida, i les que es mantenen han estat 
reorganitzades en unitats de publicació més àmplies dins de la universitat, en les quals 
la biblioteca és sovint l’organització principal. La inversió de la universitat de recerca en 
la funció editorial és estable i el seu valor és reconegut. 

7. Existeix una varietat de nous mitjans oberts, sovint col·laboratius, de comunicació 
acadèmica. Es basen en la web i són multimèdia (“web-based and media-rich”). Els 
treballs evolucionen en el temps en funció del diàleg. Es comencen a consolidar 
mecanismes per l’avaluació d’experts i la valoració. Les biblioteques hauran reconegut 
que haurien de tenir un paper en el recolzament d’aquestes iniciatives i en la 
preservació dels resultats. Estan començant a entendre com fer-ho. 

 
 
LA FORMACIÓ DE COL·LECCIONS A LES BIBLIOTEQUES UNIV ERSITÀRIES EN UN MÓN 
NOU 
 
Tenint en compte el món ben diferent en què es trobaran les biblioteques universitàries dins de 
deu anys, és important començar a considerar quins canvis en les pràctiques seran necessaris. 
Scott Walter sosté que les biblioteques universitàries han d’anar més enllà de definir-se elles 
mateixes per les seves col·leccions distintives i passar a les definicions d’excel·lència basades 
en els seus serveis distintius.49 Però fins que no canviem la forma com formem les nostres 
col·leccions, hi haurà poc espai perquè altres serveis esdevinguin distintius. Les pràctiques 
actuals tenen costos d’oportunitat; i, llevat que aquests costos es retinguin i es reinverteixin en 
crear serveis que siguin distintius, les biblioteques universitàries corren el risc d’esdevenir cares 
i irrellevants. Serà important, encara que difícil, donar un pas endavant per evitar entrar en una 
espiral descendent de serveis i col·leccions obsolets, que porti cap a la reducció del 
finançament, que al seu torn porti cap a una capacitat limitada, etc. 
 
Totes les biblioteques universitàries necessitaran deixar de dependre de les col·leccions 
pròpies com a nucli de la seva estratègia per proporcionar documents als usuaris. Cada 
biblioteca haurà de trobar solucions per a la seva situació particular; però, com a mínim, totes 
hauran de fer les cinc coses següents. 
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1. DECONSTRUIR LES COL·LECCIONS IMPRESES PATRIMONIA LS 
 
El Taiga Forum ho expressa molt bé: “En cinc anys, els estudiants de postgrau i el professorat 
cobriran en línia totes les seves necessitats d’informació, i no entraran mai a la biblioteca, tot i 
que la seguiran idealitzant com un lloc sagrat per combregar amb els llibres. Les biblioteques 
reaccionaran convertint les zones de prestatgeries en sales de lectura de disseny que utilitzen 
els llibres com a decoració.”50 Quan tots els llibres, revistes i col·leccions d’imatges i manuscrits 
que importen s’hagin digitalitzat i les còpies en paper estiguin emmagatzemades de forma 
segura, les col·leccions locals ja no es necessitaran més, ni per a la funció de preservació ni 
per a la de dispensació. Però què faran les biblioteques universitàries amb tots els volums que 
tenen ara a les prestatgeries? 
 
El primer pas, que hauria de començar avui mateix, és alentir radicalment el creixement de les 
col·leccions impreses. No té gaire sentit afegir ara material que en pocs anys et penediràs de 
tenir. Els documents governamentals i les revistes impreses són el lloc més fàcil per on 
començar. Els llibres seran més difícils. Algunes biblioteques estan alentint les incorporacions a 
les seves col·leccions impreses. Poques ho estan fent tan agressivament com ho haurien de 
fer.  
 
Havent limitat el creixement del paper, el següent pas és començar a reduir les col·leccions 
impreses existents. Una altra vegada, les revistes seran el lloc més fàcil per on començar. En la 
majoria de casos, la còpia en paper té poc valor com a objecte, en molts casos hi haurà còpies 
digitals fiables en col·leccions com JSTOR, i els canvis en el registre bibliogràfic seran simples i 
econòmics. Els documents governamentals semblen ser un bon segon objectiu, encara que els 
projectes per digitalitzar la col·lecció històrica sencera estan encara en curs i la coordinació de 
les col·leccions en repositoris d’impresos requerirà una acció a nivell estatal o regional. Reduir 
les col·leccions de llibres serà més difícil políticament i logísticament. Les biblioteques 
individuals voldran mesurar la velocitat amb la qual procedeixen. S’hauran de desenvolupar 
estratègies que tinguin en compte els costos de canviar els registres bibliogràfics, els patrons 
de circulació i la disponibilitat i el cost d’adquirir còpies impreses de seguretat (“backup print 
copies”). Si bé la política de retirada de llibres pot semblar perillosa, el fet de que sigui barat i 
senzill adquirir còpies reimpreses, impreses sota demanda, hauria de servir per animar a actuar 
audaçment, en lloc de dubtar. Un nombre de biblioteques d’enginyeria i medicina ja estan 
portant a terme estratègies per quedar-se sense llibres, així que hi haurà experiències en què 
basar-se.51 Donat el cost d’emmagatzemar llibres que documentaven més amunt Courant i 
Nielsen, l’estalvi per a les biblioteques serà significatiu; però, per bé o per mal, molt d’aquest 
estalvi no és probable que sigui aprofitat per la biblioteca. Més aviat, el campus prendrà 
possessió de l’espai alliberat i li donarà una nova utilitat. 
 
 
2. PASSAR DE LA SELECCIÓ DE LLIBRES UN A UN A LA CO MPRA SOTA DEMANDA I A 
LES SUBSCRIPCIONS 
 
Hi ha tres coses que durant molt de temps s’han cregut sobre la forma en què s’utilitzen les 
col·leccions de llibres de la biblioteca. La primera, que l’ús en el passat és, amb molt, el millor 
predictor de l’ús en el futur. Tal com expliquen Herman Fussler i Julian Simon en el seu 
exhaustiu estudi de fa més de 50 anys, “la variable de l’ús en el passat és suficientment potent 
perquè, en biblioteques amb registres d’ús dels últims 20 anys, les característiques objectives 
contribueixin molt poc.” 52 En segon lloc, que l’ús d’un ítem disminueix amb el temps. Finalment, 
que l’ús es distribueix entre els títols de manera desigual i la major part de l’ús es concentra en 
un petit percentatge de títols. Aquest patró habitualment s’anomena la regla del 80/20, en la 
qual el 80% de l’ús es realitza sobre el 20% de la col·lecció.53 

 
Tot i que aquests patrons estaven ben establerts, van tenir poc impacte en la pràctica 
bibliotecària. La molt raonable proposta de Daniel Gore, feta a mitjans del 70, de gestionar 
activament les col·leccions de la biblioteca universitària per tal limitar la mida de la col·lecció va 
ser completament ignorada.54 Malgrat el fet que comprar múltiples exemplars de llibres molt 
usats hauria augmentat clarament la capacitat dels usuaris per localitzar els títols buscats, això 
poques vegades es va fer. Les biblioteques gairebé sempre compraven tants llibres de la cua 
llarga, poc utilitzats, com es podien permetre. Aquestes col·leccions de recerca satisfeien el 
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professorat i incrementaven el prestigi institucional, però tenien poc ús. En un món del paper, 
això es podia justificar. Era una pòlissa d’assegurança contra una futura no disponibilitat de 
material que algun dia podria ser important. 
 
Definitivament, en el món del paper, la selecció importava. Seleccionar ítems per ser inclosos a 
la col·lecció de la biblioteca era una tasca professional. Els plans d’adquisició (“approval plans”) 
[pla d’adquisició pel qual una biblioteca rep llibres d’un distribuïdor d’acord a un perfil de 
col·lecció i a un pressupost, n. de la t.] van fer algunes provatures i van millorar algunes 
eficiències, però en general es creia, no sense justificació, que els bibliotecaris que coneixien 
els seus usuaris feien la millor selecció de llibres.55 

 

El món digital és diferent. Tal com hem assenyalat abans, tot el contingut serà distribuït 
digitalment, i se’l podrà proporcionar a l’usuari com un arxiu digital o com un llibre imprès. 
L’atribut més important del contingut digital des del punt de vista de les col·leccions és que no 
cal posseir un ítem abans que l’usuari el vulgui. Els ítems digitals es poden adquirir en temps 
real. La biblioteca serà capaç de decidir l’univers de llibres que desitja que estigui disponible 
per als seus usuaris, però no necessitarà comprar l’ítem fins que sorgeixi una necessitat real. I 
les múltiples demandes del mateix títol no crearan conflictes. L’usuari podrà obtenir l’ítem en 
qualsevol lloc instantàniament. Això resol dos impediments històrics relatius a l’ús de les 
col·leccions impreses: el temps necessari per anar a la biblioteca per obtenir un ítem; i la 
incertesa de si un ítem estarà disponible o no. Aquests dos impediments han condicionat l’ús 
de les col·leccions de llibres impresos, i és raonable esperar que, quan s’eliminin, l’ús dels 
llibres augmentarà. 
 
Els sistemes d’adquisicions dirigides per l’usuari (“patron-driven acquisitions”) (PDA) es van fer 
servir per primera vegada amb les compres de llibres electrònics de netLibrary a finals dels 90. 
Malgrat el fet que eren clarament més eficients, no van ser àmpliament adoptats. En el cas dels 
PDA sembla clar: cada compra es basa en una necessitat segura; per tant, cada compra 
significa com a mínim un ús. Com que l’ús en el passat és el millor predictor per a l’ús en el 
futur, els llibres que s’han comprat basant-se en el que un usuari vol haurien, en general, 
s’haurien d’utilitzar altres vegades més endavant. Lynn Sutton va comparar la selecció PDA 
amb la selecció feta pels bibliotecaris i va arribar a la conclusió que “els bibliotecaris 
professionals encarregats del desenvolupament de la col·lecció tenen un èxit limitat en predir 
els interessos i les demandes dels seus usuaris, si ho mesurem basant-nos en l’ús de la 
col·lecció.”56 

 
Les PDA no estan exemptes de problemes. Si l’univers de possibles compres no està ben 
construït, els usuaris sovint compren ítems que estan fora de l’àmbit d’adquisicions de la 
biblioteca, o poden comprar massa ítems i esgotar el pressupost de la biblioteca. Un 
desavantatge clau de les PDA pot ser que arribin a ser massa eficients; com a resultat, els 
ingressos de les editorials, especialment els de les monografies acadèmiques de baix ús, es 
reduiran, i això serà una amenaça per a un sector ja debilitat. Les editorials acadèmiques han 
comptat amb que les biblioteques compressin exemplars en previsió del seu ús; si les PDA 
s’adopten de forma generalitzada, això ja no serà així. 
 
Les subscripcions poden ser una manera efectiva de gestionar el risc tant per les biblioteques 
com per les editorials. Les biblioteques limitaran la seva exposició als augments en l’ús i les 
editorials tindran un flux d’ingressos garantit. Les biblioteques es beneficiaran indirectament de 
la seguretat que els models de subscripció proporcionen a les editorials si això dóna lloc a un 
augment de la producció de continguts acadèmics. Els perill de les subscripcions a llibres és 
que, tal com passa amb les revistes, les biblioteques es troben atrapades en compromisos a 
llarg termini amb increments poc raonables dels preus. Serà vital per a les biblioteques 
conservar les dues opcions, PDA i subscripcions, per tal de gestionar els seus costos i riscos. 
 
Tant les PDA com les subscripcions canvien el paper dels bibliotecaris en el procés de 
selecció. Amb ambdós sistemes, els bibliotecaris determinaran l’estructura global dels plans, 
però no participaran en les operacions del dia a dia. A més a més, tant les PDA com les 
subscripcions haurien de reduir els costos de les adquisicions i la catalogació. Les biblioteques 
voldran capturar aquests estalvis per poder-los invertir en un altre lloc. 
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Actualment no està clar si les monografies acadèmiques seguiran o no les revistes cap a un 
model d’accés obert. Poques editorials acadèmiques semblen interessades en aquest 
enfocament, però podria tenir per a les monografies les mateixes eficiències que té per a les 
revistes. Les biblioteques haurien de supervisar aquest desenvolupament i, quan sigui possible, 
recolzar-lo. 
 
 
3. GESTIONAR LA TRANSICIO CAP A REVISTES D’ACCÉS OB ERT 
 
L’accés obert esdevindrà la manera dominant de publicar revistes acadèmiques en la propera 
dècada, però arribar-hi partint d’on presentarà alguns reptes. El més gran de tots serà anar 
eliminant subscripcions a títols amb ús decreixent mentre encara es proporciona accés a 
articles d’aquests títols quan és necessari.  
 
El primer pas és abandonar els paquets de subscripció del “big deal”. Aquests acords 
proporcionen grans quantitats de contingut però fixen un augment plurianual dels preus i 
comporten una capacitat limitada d’estalviar diners retallant els títols poc utilitzats. Els 
bibliotecaris han estat ambivalents, en el millor dels casos, respecte al big deal des de la seva 
implantació. L’any 2001, Kenneth Franzier va comprar el big deal amb Alícia caient pel cau del 
conill i va instar els bibliotecaris a no apuntar-s’hi.57 Frazier va diagnosticar correctament la 
dificultat que tindrien les biblioteques per sortir dels “big deals”. Experiències recents indiquen 
que això pot ser menys problemàtic del que els bibliotecaris imaginen.58 Claudio Aspesi, un 
analista de negocis, va rebaixar la seva qualificació de Reed Elsevier basant-se en bona part 
en la seva expectativa de que l’època del “big deal” havia acabat, resultat, va dir, de “tres 
tendències superposades: una tendència insostenible a llarg termini, una crisi cíclica de 
finançament i una comunitat de bibliotecaris més resoluda i analítica.”59 

 
Una vegada el “big deal” s’hagi eliminat, les biblioteques necessiten contenir, o fins i tot reduir, 
les seves despeses en revistes de subscripció. Això requerirà un cicle regular de cancel·lacions 
de revistes. Això és més fàcil en èpoques de pressió fiscal, però les biblioteques voldran 
continuar les cancel·lacions fins i tot en temps millors. La clau de l’estratègia serà tenir unes 
bones dades d’ús que permetin establir xifres vàlides de cost-per-ús. Això, combinat amb un 
ràpid préstec interbibliotecari o un ràpid servei d’obtenció de documents, hauria de fer 
acceptables tals cancel·lacions. També sembla probable que els costos de lliurament per article 
que cobren les editorials comercials, sovint de més de 50 $ per article, causaran estupor al 
professorat i en conseqüència menyscabaran la seva opinió d’aquestes publicacions i 
editorials. L’objectiu hauria de ser limitar les despeses en subscripcions a revistes cares. Els 
seus dies estan comptats i les biblioteques no hi haurien d'invertir més del que és absolutament 
necessari. A mesura que més i més títols d’accés obert arribin al nivell superior, serà més fàcil 
per als professors canviar les seves pràctiques de publicació. Hi ha certs indicis de que els 
autors universitaris estan disposats a publicar en revistes d’accés obert si són prestigioses, 
especialment si estan treballant amb col·laboradors internacionals.60 Per tant, a les biblioteques 
els interessa continuar donant suport a les iniciatives a favor de l’accés obert: mandats per als 
dipòsits institucionals; recolzament a les revistes d’accés obert; o finançament de les taxes dels 
autors d’accés obert. 
 
 
4. CONSERVAR EL QUE ES SINGULAR 
 
Si bé les biblioteques seguiran comprant col·leccions en el futur, aquesta activitat s’anirà 
tornant més rutinària, tant si es basa en subscripcions a grans blocs de contingut com en 
subscripcions a PDA. Una quantitat creixent de continguts serà de lliure accés i serà 
descoberta i lliurada per serveis a escala web. La creació de col·leccions de materials publicats 
anirà perdent importància. Lewis ha suggerit que, vers l’any 2025, aquesta part de l’activitat de 
les biblioteques s’haurà reduït a la meitat i haurà estat substituïda per activitats per conservar el 
contingut singular que es produeix al campus o que és d’interès per al campus. Una part 
d’aquest serà una extensió de les col·leccions especials tradicionals, però la majoria d’aquestes 
noves activitats consistiran en conservar contingut digital.61 Tschera Harkness Connell ha 
demostrat recentment el valor que té aquesta activitat, fins i tot aplicada als treballs dels 
estudiants universitaris.62 
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Lewis va identificar tres reptes en el canvi cap a aquest enfocament. El primer és desenvolupar 
la infraestructura humana i tecnològica perquè les biblioteques tinguin la capacitat requerida. La 
tecnologia sembla ser un problema manejable. Els recursos humans també semblen estar 
desenvolupant-se. A les biblioteques universitàries, cada vegada és més freqüent que els 
bibliotecaris encarregats de les col·leccions digitals també s’encarreguin de la comunicació 
acadèmica. La part de la transició dels recursos humans que pot resultar més difícil serà 
aconseguir que els bibliotecaris especialitzats abandonin les activitats tradicionals de creació 
de col·leccions i les substitueixin per activitats per crear col·leccions digitals juntament amb el 
professorat. La participació activa dels bibliotecaris especialitzats en aquests programes serà 
essencial. Kristi L. Palmer, Emily Dill i Charlene Christie van trobar que hi havia poc interès per 
anar més enllà dels papers tradicionals en la seva enquesta de l’any 2006; però des 
d’aleshores s’ha parlat molt sobre el canvi de funcions, i podem esperar que aquest canvi real 
es produeixi.63  
 
El segon i el tercer reptes identificats per Lewis mostren la importància de la conservació del 
contingut propi per al professorat i el campus. A això sens dubte hi ajudaran els mandats sobre 
el tractament de dades de les institucions subvencionadores, però les biblioteques voldran 
seguir defensant la seva implicació en aquesta part del procés de recerca. També serà 
important mantenir un equilibri en les activitats de conservació de tots els programes 
acadèmics. Les biblioteques poden donar suport a Química d’una manera diferent a com donen 
suport a Estudis Religiosos, per exemple, però hauran de fer alguna cosa per totes dues 
carreres. 
 
 
5. DESENVOLUPAR NOUS MECANISMES PER FINANÇAR UNA IN FRAESTRUCTURA 
NACIONAL 
 
A mesura que els recursos i serveis passin d’organitzacions individuals a una escala web, es 
necessitaran un finançament més sòlid i unes estructures de govern compartit. Les 
organitzacions dedicades a la preservació com el HathiTrust, Portico i LOCKSS necessitaran 
finançament de la comunitat. Els serveis per proporcionar llibres impresos dels repositoris 
necessitaran o bé una quota d’afiliació o un cobrament ítem-per-ítem. Les organitzacions que 
han creat una infraestructura com DuraSpace, els desenvolupadors de DSpace i Fedora, el 
Public Knowledge Project, els desenvolupadors de l’Open Journal System, o Kuali OLE, que 
està creant un sistema de gestió de biblioteques de codi obert, tots ells necessiten finançament 
de les institucions que fan servir els seus productes. A més, hi ha importants grups de suport 
(“advocacy groups”) com ara SPARC [Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, 
n. de la t.]. Fins ara, aquestes organitzacions i projectes han depès d’una combinació de 
subvencions, quotes d’afiliació voluntàries de biblioteques interessades, patrocini 
d’organitzacions més grans i (en alguns casos) partenariats amb firmes comercials. Aquest 
mosaic de mecanismes de finançament es distribueix de manera irregular entre les institucions, 
amb les grans institucions de recerca portant actualment la càrrega més gran. Aquesta 
estructura és poc probable que sigui suficient a mesura que aquests projectes s’expandeixin, 
esdevinguin més cars i tinguin més biblioteques que en depenguin. 
 
La diversitat de l’ensenyament superior als Estats Units fa difícil imaginar un mecanisme de 
finançament nacional unificat com el gaudit pel JISC al Regne Unit64, però es necessitarà 
alguna cosa que s’acosti a aquest nivell de compromís. 
 
Sembla inevitable que el nivell de compromís compartit que requerirà el finançament de les 
infraestructures i serveis bàsics canviarà les relacions entre les biblioteques universitàries. Les 
biblioteques universitàries tenen un llarg historial de compartir que ha estat mútuament 
beneficiós. La majoria de biblioteques reben més o menys el que donen, encara que la 
contribució sigui petita. En un futur pròxim, els compromisos compartits podrien representar el 
20% o més del pressupost d’algunes biblioteques. Això serà una quota per servei, no quelcom 
que es comparteix. Tal com John J. Regazzi documenta, hi ha hagut una diferència significativa 
en el creixement dels recursos disponibles, segons la mida de les biblioteques. En general, les 
grans universitats, on es fan estudis de doctorat, i particularment les universitats privades, han 
tingut augments en els pressupostos, mentre que altres biblioteques, especialment les 
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d’universitats públiques petites i mitjanes i centres d’estudis superiors (“community colleges”), 
no han tingut aquests augments.65 El nivell de compromís requerit i la disparitat de recursos 
desafiaran les organitzacions de col·laboració que ja existeixen, i les institucions més petites 
podria ser que fossin deixades de banda. 
 
El perill recau en que massa biblioteques decideixin aprofitar-se i no pagar la seva part. De fet, 
és probable que molts directius dels campus vegin això com una resposta racional als canvis 
en l’entorn. Serà important que els directors de biblioteca comencin a fer aportacions 
adequades i comencin a parlar amb l’equip directiu del campus sobre la importància de fer-ho. 
 
Potser una estructura similar a la d’United Way [organització sense ànim de lucre que coordina 
esforços per recaptar fons i donar suport a iniciatives d’ajuda a la comunitat, n. de la t.] seria útil 
per recollir aportacions i prendre decisions sobre el grau de suport que cal donar als projectes 
individuals. Fer aportacions a una sola agència de confiança, que al seu torn emet judicis sobre 
com assignar fons a projectes particulars, podria fer més fàcils de justificar les inversions en 
projectes nacionals, especialment per a les biblioteques més petites. 
 
 
CONCLUSIÓ 
 
A principis de la dècada de 2020, és fàcil imaginar el següent: les col·leccions impreses 
s’hauran reduït com a mínim a la meitat en la majoria de biblioteques universitàries. L’espai 
s’utilitzarà per a una combinació d’espais millorats de lectura i altres activitats. Moltes 
biblioteques hauran reduït la quantitat del seu pressupost destinat a crear col·leccions 
mitjançant la compra de material publicat. Aquest estalvi derivarà de les reduccions en el 
pressupost de materials i d’una disminució de la quantitat de personal, tant professional com 
administratiu, necessari per seleccionar, adquirir i catalogar material conservat a nivell local. El 
contingut publicat que es compri serà adquirit en grans blocs en base a una subscripció o en 
base ítem-a-ítem en un model. Lewis ha plantejat que la combinació de les PDA i la reducció 
de les col·leccions impreses suggereix que seria més barat permetre que l’usuari conservés 
l’ítem, així la biblioteca evitaria el cost futur de l’emmagatzematge.66 Aquest enfocament pot ser 
extrem, però no és inimaginable. L’accés obert serà el model dominant per a les revistes 
acadèmiques i representarà una porció cada vegada més gran del coneixement acadèmic de 
tota mena. Nous vehicles per al coneixement acadèmic que utilitzen l’obertura i la productivitat 
social estaran evolucionant, i els bibliotecaris tindran un paper en el seu desenvolupament, ús i 
preservació. Alguns d’aquests projectes estaran recolzats per organitzacions a escala web, 
altres ho estaran per biblioteques individuals. 
 
Hi haurà dues claus per a l’èxit en aquesta nova ecologia de la comunicació acadèmica. La 
primera serà la disposició de les universitats per continuar invertint, en gran part a través de les 
seves biblioteques, encara que els mecanismes per fer-ho canviïn. La segona, els bibliotecaris 
han d’adoptar noves funcions i abandonar pràctiques antigues. Les col·leccions i les 
adquisicions s’han de transformar. Si aquestes dues coses passen, el sistema de comunicació 
acadèmica l’any 2025 serà sa, i, en última instància, això és el que importa.  
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