
Traduccions del CBUC; 2 (Setembre 2001) 
 

 
 

 
 

 
 

El desenvolupament de 
centres de recursos per a 
l’aprenentatge pel futur 

 
 
 
Selecció dels textos presentats originalment a la conferència The development of Learning 
Resource Centres for the future, celebrada al Royal Institute of British Architects (Londres) el 
10 d’octubre de 1995 i organitzada per la Standing Conference of National and University 
Libraries (SCONUL). Es poden trobar textos complementaris (en anglès) a: 
http://www.heestates.ac.uk/Partners/HEDQF/LRCs.htm [Consulta 6 de juliol de 2001] 
 
La traducció catalana ha esta feta, amb permís del SCONUL, per Pilar Martínez Cordero 
(Biblioteca de la Universitat de Barcelona). 
 
 
SUMARI 
 

1. Presentació. Andrew McDonald, p. 2-3. 
7. Algunes qüestions sobre l’equipament i el disseny dels centres de recursos per a 
l’aprenentatge. Andrew McDonald, p. 4-20. 
8. L’Adsetts Centre de la Sheffield Hallam University. Graham Bulpitt, p. 21-25. 
12.  Com usen els estudiants els centres de recursos. Don Revill, p. 26-29. 
13. Tecnologia de la informació i edificis de biblioteques. Thomas W. Graham, p. 30-35. 

 
 
 
 



Traduccions del CBUC; 2 (Setembre 2001) 

El desenvolupament de centres de recursos per a l’aprenentatge pel futur 2

1. PRESENTACIÓ 
 
Andrew Mc Donald (Director dels Serveis d'informació de la University of Sunderland Chair, 
SCONUL Advisory Panel on Buildings) 
 

 
Estic encantat de donar la benvinguda a tants delegats a aquesta conferència d'un dia sobre 
“El desenvolupament de centres de recursos per a l'aprenentatge pel futur”. Més de cent 
cinquanta delegats han respost a una convocatòria feta amb poca antelació, la qual cosa 
demostra la importància i l'oportunitat d'aquest acte. 

La conferència ha estat organitzada pel Higher Education Design Quality Forum (HE 
DQF) juntament amb SCONUL. Deixeu-me dir-vos unes paraules sobre aquestes dues 
organitzacions. 

El HE DQF compta amb el suport, a més del Royal Institute of British Architects, d'una 
sèrie d'organitzacions destacades en el camp de l'educació superior: l'Association of University 
Directors of Estates, el Comittee of Vice Chancellors and Principals i el Standing Comittee of 
Principals. Això li proporciona un profitós alè d'interès professional, i aprofito per felicitar 
Richard Feilden, l'actual president del DQF, per tirar endavant aquest estudi des d'una 
perspectiva de franca col·laboració. Com a resultat, tenim avui aquí els professionals clau 
implicats en la planificació de centres de recursos per a l'aprenentatge -arquitectes, directors 
de centres de recursos, planificadors acadèmics, gestors de projectes i assessors-, tots ells 
amb l'interès de millorar la qualitat dels entorns d'aprenentatge de les universitats. Quan parlo 
de directors de centres de recursos per a l'aprenentatge m'estic referint a bibliotecaris i 
directors de serveis i sistemes d'informació. També tenen altres denominacions, però 
perdoneu-me que utilitzi els termes biblioteca i bibliotecaris per sintetitzar. S'ha parlat molt de la 
importància que te una bona comunicació entre tots els professionals involucrats en la 
planificació de biblioteques de qualitat, i sobre tot de la relació crucial entre el bibliotecari i 
l'arquitecte. El projecte i aquesta conferència es veuran enriquits amb aquesta diversitat 
d'interessos i de suports. 

La conferència també rep el suport de SCONUL, la Standing Conference of National 
and University Libraries, que compta entre els seus membres les biblioteques nacionals i 
universitàries del Regne Unit i de la República d'Irlanda, representades pels caps de les 
biblioteques o serveis d'informació. L'Advisory Panel on Buildings és uns dels grups consultius 
d'especial interès de SCONUL i du a terme una sèrie d'activitats que inclou visites crítiques a 
noves biblioteques acadèmiques i la concessió del Library Design Award. El SCONUL Award 
és molt diferent de la gran quantitat de premis d'arquitectura existents: s'atorga cada cinc anys 
a edificis bibliotecaris nous i destacats que, en opinió dels bibliotecaris, f8uncionin a satisfacció 
tant dels usuaris com del personal, i que compleixin els requeriments de disseny formulats en 
el contracte o en qualsevol altre document.  

Aquesta conferència és certament oportuna. L'Informe Follett va reconèixer la pressió 
que existia sobre les biblioteques acadèmiques a conseqüència de l'expansió en el nombre 
d'estudiants a partir del curs 1988/89 i, com a fruit dels diners que es van aportar després de 
l'informe, en aquests moments tenim al Regne Unit uns setanta projectes d'edificació, que van 
des de remodelacions menors fins a edificis de nova construcció, amb uns costos de milions de 
lliures. De totes maneres, el repte per els planificadors va molt més enllà de dotar de nous 
punts de lectura: hem de respondre a una sèrie de progressos, els menors dels quals no són 
els canvis radicals en l'ensenyament i l'aprenentatge i els ràpids avenços en les tecnologies de 
la informació. 

Moltes universitats estan construint centres de recursos per a l'aprenentatge [CRA], i 
potser val la pena que exposem breument què volem dir, o què creiem que volem dir, amb 
aquest terme. De fet, no és un terme totalment nou, perquè s'ha vingut utilitzant des de fa anys 
en el camp de la formació continuada. Si del que es tracta és d'un nou tipus d'edifici, quines 
són les seves característiques? Crec que les tres paraules del seu nom són reveladores. 

Aprenentatge indica que es posa l'accent en donar suport a l'aprenentatge més que 
no pas a la recerca, de manera que continguin una proporció superior de punts de lectura que 
de grans col·leccions. La varietat de punts de lectura reflectirà l'estratègia i els estils 
d'aprenentatge de cada institució. S'ha produït un canvi radical des de l'ensenyament cap a 
l'aprenentatge en tot el sector educatiu, i ara els estudiants passen molta més part del temps 
d'aprenentatge, quan no tot, a les biblioteques i als centres de recursos per a l'aprenentatge. La 
qualitat de l'entorn d'aprenentatge és una part crucial de l'experiència estudiantil. Ara està 
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específicament puntuada en les enquestes d'avaluació de la qualitat docent, i els estudis han 
demostrat que influeix en l'elecció de centre per part dels estudiants. 

Els CRA contenen una varietat de recursos per a l'aprenentatge, amb un èmfasi 
especial sobre els recursos electrònics i en altres materials no impresos, i per tant inclouen un 
gran nombre d'ordinadors i d'altres equipaments. 

És curiós que es mantingui la paraula centre. Malgrat el progrés accelerat en les 
tecnologies de la informació i de xarxa, i malgrat el potencial per a la creació de biblioteques 
virtuals o distribuïdes, la idea d'un edifici o 'lloc' com a punt focal natural per a l'aprenentatge es 
manté. Als estudiants encara els agrada aprendre junts en un entorn favorable, amb llocs per a 
l'estudi, equipaments i assessorament expert. Les institucions segueixen pensant en els 
'centres' com a una forma econòmica d'oferir un bon entorn d'aprenentatge. 

En algunes universitats, els CRA es contemplen com a llocs 'actius' on es produeix 
ensenyament formal i informal. Sovint contenen grups d'ordinadors, facilitats informals i aules 
per a la formació en les habilitats relacionades amb la informació. Algunes ofereixen serveis 
periodístics, centres d'innovació curricular, unitats de desenvolupament de l'ensenyament i 
l'aprenentatge, i centres d'idiomes. Una universitat ha descrit el seu CRA com una 'botiga 
ràpida per a aprendre', i així com tots nosaltres reconeixem la importància fonamental dels 
CRA en l'experiència educativa de l'estudiant m'agradaria saber què en pensa el professorat. 

Hem identificat les característiques dels CRA, però són realment diferents de les 
biblioteques tradicionals? La resposta és que no sempre. Algunes biblioteques tradicionals ja 
ofereixen alguns d'aquests materials i serveis i, en aquest sentit, són centres de recursos que 
ofereixen alguna cosa més que llibres i punts d'estudi junt amb uns pocs ordinadors. Es tracta 
realment d'una qüestió d'èmfasi, de marca i de cultura institucional. 

Per confondre més el tema, més de la meitat de les universitats del país han unificat  
serveis on la biblioteca s'ha unit amb d’altres serveis de suport a l'aprenentatge, gairebé 
sempre el servei d'informàtica i el servei de publicacions. I per augmentar la confusió, 
unificades o no, les institucions fan servir una diversitat de noms per a referir-se a la seva 
biblioteca o al seu CRA: Learning Centre, Learning Base, Resource Centre, Learning Services, 
Information Services, Library and Information Services, etc.  [Centre d'aprenentatge, Base 
d'aprenentatge, Centre de recursos, Serveis d'aprenentatge, Serveis d'informació, Biblioteca i 
serveis d'informació...]. Si observem el camp de la formació continuada trobarem un ventall 
encara més ampli de termes, com ara Flexible Learning Centre. Potser fins i tot es parlarà del 
Service Delivery Envelope! El model distintiu de suport a l'aprenentatge de la meva universitat 
consisteix en quatre biblioteques i uns vuit centres de recursos basats en escoles, que en 
conjunt constitueixen els Serveis d'informació. 

Confio en què tot estigui clar. Però en un cert sentit, tant se val, perquè nosaltres estem 
interessats en els principis fonamentals i en les qüestions clau que afecten la planificació i el 
disseny d'aquests serveis, es diguin com es diguin. Tenim moltes ganes d'explorar l'estat de la 
qüestió i d'identificar les tendències i els temes actuals que probablement tindran importància 
en el futur. La conferència, encara que estigui enfocada bàsicament en els CRA, és també 
important per a les biblioteques tradicionals. 

S'ha demanat als oradors que es concentrin en les qüestions, qualitats i problemes 
involucrats més que no pas en oferir solucions en forma de receptes. En fer-ho així, es pot 
confiar en què ens proporcionin alguns exemples de com han solucionat els seus problemes de 
disseny concrets, però que ningú pretengui que aquestes solucions siguin sempre transferibles 
a altres situacions. Ni cal ni s'espera que tots estem d'acord. Cada projecte és diferent i únic. 
Els processos de planificació general i de disseny són humanistes i creatius, i per tant no hi ha 
solucions previsibles o segures. Convé també que recordem que dos arquitectes diferents 
poden suggerir solucions de disseny molt diferents per a una mateixa sèrie concreta de 
requeriments per part nostra. La vella dita de les universitats -cinc acadèmics i sis opinions- 
també és aplicable a l'arquitectura. Certament a alguns arquitectes els agrada la tendència 
actual cap a uns exteriors vidriosos, mentre d'altres assenyalen les dificultats que això 
comporta. La terminologia pot ser interessant: descriure un edifici com a 'sobredissenyat' pot 
ser interpretat com un comentari amable però també intencionat! No hi ha cap problema amb la 
'tensió creativa', en la mesura en què vagi acompanyada d'una bona comunicació i una 
genuïna sinergia entre tots els professionals implicats. Tot això és el que ho fa tan divertit. 

 



Traduccions del CBUC; 2 (Setembre 2001) 

El desenvolupament de centres de recursos per a l’aprenentatge pel futur 4

7. ALGUNES QÜESTIONS SOBRE L’EQUIPAMENT I EL DISSENY DELS 
CENTRES DE RECURSOS PER A L’APRENENTATGE 
 
Andrew McDonald (Director dels Serveis d’informació de la University of Sunderland) 
 
 

REFLEXIONS PRÈVIES 
 

Com a resultat de l'Informe Follett, estem assistint al que probablement és l'expansió 
més important dels darrers anys en el camp de les biblioteques i centres de recursos per a 
l'aprenentatge en els centres d'educació superior. Més de setanta projectes, amb un cost 
acumulat de més de 170 milions de lliures esterlines, estan en marxa fonamentalment per a 
proporcionar els 50.000 punts de lectura addicionals necessaris per a donar servei a un 
nombre d'estudiants universitaris en increment. La creació d'un bon espai per a l'aprenentatge 
està ara en un lloc destacat de l'agenda professional, però a vegades ha rebut menys atenció 
professional que d'altres recursos, com ara el personal, les finances, les tecnologies de la 
informació i el desenvolupament de la col·lecció. És una llàstima perquè l'espai és un recurs 
preciós i car que s'ha de planificar i gestionar dins d'un pla estratègic per al desenvolupament 
del conjunt del servei. Un espai de qualitat, ben planificat permet que la biblioteca compleixi la 
seva missió i té repercussions en tots els altres recursos de la biblioteca: un espai deficient sol 
entrar en conflicte amb allò que els lectors i bibliotecaris intenten aconseguir i impedeix que la 
biblioteca assoleixi les seves metes i els seus objectius de manera eficient i, el que és més 
greu, pot dificultar el desenvolupament del servei. 

És possible que els bibliotecaris que estan aquí només tinguin una vegada l’oportunitat 
de fer una biblioteca nova, però és important crear l'entorn d'aprenentatge de la màxima 
qualitat possible amb els recursos disponibles. En un cert sentit, planificar i dissenyar només 
significa bona gestió i, com tota gestió, implica prendre decisions en una escala temporal 
concreta i amb uns recursos concrets per tal de servir a la missió de l'organització. 

Contemplaré el problema clarament des de la perspectiva del bibliotecari (o director 
dels serveis d'informació), i crec que tot el que haig de dir és tan important per a les 
biblioteques tradicionals com per als centres de recursos per a l'aprenentatge. Com a  director 
d'una biblioteca i servei d'informació d'una gran i nova universitat, el meu interès està centrat 
en la creació d'un espai d'aprenentatge de les dimensions i la qualitat necessàries per a donar 
suport a l'aprenentatge i a la recerca que tenen lloc a la meva universitat. A Sunderland, com a 
moltes altres de les noves universitats, estem fent el màxim esforç per a incrementat i millorar 
el nostre espai d'aprenentatge, i estem ampliant i millorant la dotació de tres biblioteques, al 
temps que creem més Centres de Recursos a les facultats. Personalment, estic molt interessat 
i tinc força experiència en la planificació i el disseny de biblioteques. En aquests moments 
presideixo el SCONUL Advisory Panel on Buildings, i he estat involucrat en la planificació de 
biblioteques en diversos països, i també he dirigit cursos internacionals sobre el tema 
organitzats pel British Council.  Haig de dir que aquest interès no és primordialment sobre 
arquitectura o qüestions de gust, encara que tots tenim els nostres, inclòs el príncep de Gales, 
qui, com jo mateix, probablement mai tornarà a ser invitat als esplèndids despatxos del RIBA 
(Royal Institute of British Architects)! Sincerament, tampoc m'interessen els totxos i el morter. 
Jo simplement desitjo aconseguir biblioteques que funcionin bé, que siguin maques, que 
s'acabin en el temps previst, que s'acabin bé i que siguin assumibles en termes de capital i de 
costos recurrents. 

Algunes advertències necessàries. Aneu amb compte amb els que s'anomenen 
'experts'! Ningú té totes les respostes. Jo he participat en molts projectes en aquest país i a 
l'estranger i només m'agradaria dir que tinc suficient experiència per a plantejar les qüestions 
pertinents, i és d'això del que m'agradaria parlar. No hi ha solucions definitives i no hi ha dos 
projectes iguals. Cada disseny d'edifici és la solució a una sèrie de problemes de planificació. 
Recordeu també que els professionals, i els arquitectes també, no sempre estan d'acord. Si 
contracteu un arquitecte, que invariablement serà un home, desenvoluparà una solució de 
disseny pels problemes que vosaltres i ell creieu que teniu. Un altre arquitecte podria crear una 
solució de disseny totalment diferent. Els arquitectes, sobre tot els famosos, tendeixen a tenir 
una visió forta i uns punts de vista fermament sostinguts sobre 'la interpretació artística de 
l'espai'. El repte per el bibliotecari consisteix en tenir una visió igualment clara d'allò que cal i 
formular-la clarament a l'arquitecte, i assegurar que el disseny permetrà que es manifesti 
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aquesta visió. Si el cap de biblioteca no aconsegueix exercir la necessària influència 
professional, perquè, a fi de comptes, és ell qui assumeix la responsabilitat d'oferir el servei un 
cop s'acabi l'edifici, aleshores poden reaparèixer citacions desafortunades, com la referida a la 
Wilson and Tauber Library de la Columbia University: 
 
'l'edifici més maco del campus clarament reflecteix en la seva simetria i equilibri, el triomf de 
l'arquitecte sobre el bibliotecari' 
 

Des del moment que el procés és 'humà', és inevitable que es produeixin compromisos 
i errors desafortunats per part dels bibliotecaris, arquitectes i planificadors més experimentats. 
Jo em presento davant de vosaltres humiliat pel fet que en l'edifici de la meva darrera nova 
biblioteca el sostre va tenir goteres, algunes portes eren massa petites per deixar passar un 
carro i el sistema d'aire condicionat mai ha funcionat satisfactòriament. Potser hauria d'haver 
estat més explícit en l'informe! 

Aneu en compte amb altres 'experts' que prediuen el futur amb una fe preocupant i a 
vegades fora de lloc. Per exemple, alguns prediuen que els ordinadors seran més petits, 
mentre que les màquines multimèdia actuals són més grans que les anteriors i produeixen més 
calor i soroll. Els professors i el personal d'administració de la universitat sovint tenen una visió 
optimista i exagerada sobre l'impacte de les noves tecnologies, i el personal informàtic a 
vegades mostra un interès més gran en les possibilitats de desenvolupament que en l'oferta de 
serveis en el futur immediat. En qualsevol cas, hem de preveure una bona dotació de 
tecnologies de la informació i això suposa treballar conjuntament amb experts informàtics i en 
telecomunicacions. Així doncs, hem de desenvolupar una visió sobre les dimensions i el tipus 
d'edifici que requerirà el futur. En una conferència recent sobre l'impacte de les noves 
tecnologies en els edificis de biblioteques, es va suggerir que l'estructura de l'edifici hauria de 
ser planificada per cinquanta anys, els serveis per quinze i el mobiliari fix per set. Encara que 
aquests terminis puguin semblar excessivament curts, indiquen que la tecnologia canvia 
ràpidament i que cal arribar a un acord sobre a quin llarg termini es vol planificar. 
 

TEMES 
 

M'agradaria: 
• Revisar els principis fonamentals i les qualitats implicades 
• Considerar les normes i directrius establertes al Regne Unit 
• Discutir sobre camps d'interès actual i de futura importància, i 
• Comentar el procés de planificació. 

 

DIVERSES FORMES I MIDES 
 

Les biblioteques són diverses en formes i mides, i no hi ha rés més variat que el grup 
del que parlaré. Per molt que costi de creure, totes elles representen una visió d'algú sobre 
com hauria de ser una biblioteca, i a la seva manera totes han suposat una aportació important 
al nostre pensament sobre el disseny i la planificació bibliotecaris. 

Cada una de les quatre columnes separades de l'extraordinària Bibliothèque de 
France, recentment inaugurada a Paris, 'representa' un llibre obert. Les col·leccions estan 
disposades a la part superior de cada una d'aquestes impressionants torres de vidre que miren 
al Sena, però les sales de lectura s'han fet sota el nivell de terra, i s'ha construït un jardí 
forestal soterrat per tal de compensar la pèrdua de vista exterior. Com és el cas de moltes 
biblioteques nacionals, el disseny va ser aprovat a nivell polític, i el cost d'aquest edifici 
imaginatiu i res convencional és impressionant: 5,2 bilions de francs francesos. Durant el 
procés de planificació hi va haver moltes discussions sobre les mides de cada punt de lectura, i 
com que els lectors ara necessiten fer un ús considerable tant de recursos impresos com de 
les tecnologies de la informació, es va decidir oferir unes taules més amples que les 
tradicionals. 

Algunes persones pensen en un vaixell quan veuen de perfil el nou edifici de la British 
Library a St. Pancras, i suggereixen que s'assembla poc al preciós edifici històric que te al 
costat, tret potser del color dels maons i del sostre. El projecte ha patit un llarg període de 



Traduccions del CBUC; 2 (Setembre 2001) 

El desenvolupament de centres de recursos per a l’aprenentatge pel futur 6

planificació que s'ha vist interromput per canvis polítics i per una escalada en els costos i una 
retallada en el finançament. Curiosament, la majoria de les col·leccions estan organitzades de 
forma eficient en accés tancat en compactes de gran capacitat situats al soterrani. El disseny 
també destaca per l'alta qualitat dels acabats i l'ús de l'alçada a l'interior, amb una zona 
d'entrada impressionant i unes sales de lectura grandioses, algunes de les quals es beneficien 
clarament de la llum natural reflectida. 

La Fase 1 de la National Library of Scotland construïda a Edimburg, amb un cost de 13 
milions de lliures esterlines, te un vestíbul molt menys imponent, perquè ha estat concebuda 
com a un dipòsit. Aquest disseny enginyós ofereix un espai de dipòsit flexible al màxim, situant 
els serveis i les escales en el perímetre de l’edifici. L’aprovisionament d’aire condicionat  pot 
fer-se des de l’exterior de l’edifici. Cada planta pot suportar el pes de compactes i té un disseny 
transitori que permet la flexibilitat per a distribuir els cables dels ordinadors, de la llum i d’altres 
pràcticament per a qualsevol punt. S’ha posat una atenció especial en la detecció del foc, 
utilitzant aparells aspersors automàtics per a fer-ne front. Els que no es senten a gust amb 
l’aparença com de xarxa de l’edifici suggereixen que Spiderman s’ho passaria d’allò més bé en 
el seu exterior. Aquí també, el nivell dels acabats de l’interior és alt, amb un ús generós de 
pedra procedent d’una pedrera reoberta per l’ocasió. El color sempre és un tema que 
m’interessa i el groc brillant de les escales, visibles des de fora de l’edifici, també és un tret 
distintiu. Els que no s’hi senten atrets poden sentir-se afortunats perquè l’arquitecte no s’hagi 
endinsat en una fase púrpura! 

És evident que simbolisme, monumentalisme i estètica, tant com la política i les 
finances, han tingut una forta influència en el disseny d’aquestes biblioteques nacionals. Unes 
s’han dissenyat per fer una afirmació cívica nacional, i per a impressionar tant com per a servir 
els seus lectors. De totes maneres, els bibliotecaris que les dirigeixen i les generacions de 
lectors que les utilitzen faran bé en recordar als arquitectes i planificadors que la funcionalitat 
també és molt important. Una bona funcionalitat ha sigut generalment un requeriment destacat 
en el disseny de les biblioteques universitàries, sens dubte per la disponibilitat de pressupostos 
més modestos, però, en qualsevol cas, hi ha alguns dissenys interessants i inusuals. 

Per molt que costi de creure, al cim de la Leicester University Library s’hi van col·locar 
dos llacs, clarament per a evitar la penetració d’aigua des del sostre. Els terrats han estat la 
tortura de l’arquitectura britànica i, per raons inexplicables, els arquitectes segueixen 
dissenyant-los i les universitats continuen acceptant-los. Alguns malintencionats suggereixen 
que la Pilkington Library de la Loughborough University sembla com  si hagués aterrat del 
revés. És un  exemple dels cubs extraplans dels vuitanta, construït sobre un pla inclinat, de 
manera que l’entrada està en una planta intermèdia, la qual cosa és molt útil per a reduir els 
recorreguts verticals. No a tots els bibliotecaris universitaris els agradaria la idea d’una escola 
de biblioteconomia a la planta superior, sobretot si tots els estudiants han de passar per dins de 
la biblioteca. 

Una sèrie de biblioteques universitàries construïdes en els setanta i els vuitanta van ser 
dissenyades com a cubs extraplans, amb finestres com escletxes, i com demostren clarament 
la Robinson Library de Newcastle, Dundee i moltes altres, ofereixen una gran extensió d’espai 
obert i flexible. Els qui no admiren aquesta forma opinen que aquestes biblioteques semblen 
més aviat aparcaments de vàries plantes! Si bé aquest enfocament es pot veure ara com ara 
superat, es va suggerir que la forma quadrada presentada en una sèrie de nivells diferents 
oferia una bona comunicació vertical i horitzontal, i que la reduïda relació finestra-mur 
contribuïa a l’eficiència en la despesa de llum i en el control dels problemes solars. Els grans 
edificis extraplans amb finestres com escletxes van requerir un entorn artificial, és a dir, 
il·luminació artificial i ventilació forçada, normalment en un edifici amb finestres tancades 
hermèticament. Des d’aleshores les actituds envers la qualitat de l’aire han canviat i s’han vist 
influenciades per la generalment pobre qualitat i fiabilitat dels sistemes d’aire condicionat; 
també s’ha dedicat molta atenció al tipus d’il·luminació necessària per l’ús de les noves 
tecnologies de la informació. Els planificadors han buscat enfocaments alternatius, donat que la 
il·luminació artificial i l’aire condicionat permanents són grans consumidors d’energia.  

És interessant contemplar edificis que han patit restriccions financeres menys severes. 
Dues biblioteques recents a Cambridge han estat dissenyades d’acord amb els seus entorns 
sòlidament establerts, i s’han acabat amb un alt nivell. Alguns es refereixen a la torre de dalt de 
l’esplèndida nova biblioteca del St John’s College com a una llum conductora o un far però, de 
fet, és un objecte fascinant anomenat xemeneia tèrmica, dissenyada per a introduir ventilació 
natural dins l’edifici. Aquesta biblioteca, que ha estat ampliada i reformada de manera 
enginyosa, s’ha dissenyat per a estar oberta 24 hores al dia, s’hi han aprofitat les meravelloses 
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vistes de l’exterior i cada lloc de lectura s’ha connectat a la xarxa. Vista per alguns com un 
pastiche, l’encantadora nova Maitland Robinson Library del Downing College combina 
perfectament amb la resta del college tot i mantenint l’eficiència del traçat en forma de cub. 
L’expressió arquitectònica no deixa cap dubte als usuaris sobre on és l’entrada. 

Altres biblioteques universitàries recents han mostrat una refrescant tendència cap a 
una arquitectura més diversa i imaginativa, que trenca amb la conformitat amb els cubs 
extraplans i amb els entorns artificialment tancats. Unes formes més interessants, unes 
finestres més amples, i un major ús de l’alçada en l’arquitectura, tot junt ha servit per a millorar 
l’ambient interior. Un exemple d’una estructura molt vidriada és la impressionant nova 
biblioteca de la Cranfield University, en el seu emplaçament voltat de verd. Igualment peculiars 
són les sales de lectura altament vidrades de la nova Aytoun Library de la Manchester 
Metropolitan University. El nou Aldham Robarts Learning Resource Centre de la Liverpool John 
Moores University, tot i mantenir-se dins les tendències actuals, te una façana corba de vidre 
meravellosa. Ambdós edificis estan clarament integrats en el seus reduïts emplaçaments al 
centre de la ciutat. La biblioteca situada en el premiat nou campus de St Peter de la University 
of Sunderland està a la vora del riu Wear, i té un fort disseny escandinau. Tots aquests 
inusuals i variats dissenys podrien no ser molt diferents dels cubs extraplans de les dues 
dècades anteriors. 

Les amples zones vidriades permeten l’objectiu de l’edifici d’expressar-se a l’exterior, i 
els usuaris poden gaudir de bones vistes i de la llum natural. Com parlarem més endavant, 
unes finestres més grans també provoquen problemes d’excés de llum solar, d’enlluernament i, 
en alguns casos, de soroll. En un edifici recent, vaig reclamar a l’inspector que comprometés a 
l’arquitecte a llarg termini sobre la provisió de servei de neteja de les enormes superfícies de 
vidre que proposava! 

Estan sortint normes. Per això, amb el pas a la categoria d’universitats de les antigues 
escoles politècniques del Regne Unit, estem veient algunes excel·lents noves biblioteques en 
aquestes institucions que volen millorar la qualitat dels seus serveis de suport a l’ensenyament 
i a la recerca en un sector de l’educació superior cada dia més competitiu. Aquests edificis 
‘principals’ sovint són els més destacats del campus i alguns han estat dissenyats per 
arquitectes de renom internacional. Molts estan concebuts com a centres de recursos i alguns 
com a serveis convergits, amb molt més d’èmfasi en la provisió de punts de lectura i de 
tecnologia de la informació que no pas en grans col·leccions. Això li agradaria a un dissenyador 
d’interiors que, davant de la sorpresa des acadèmics i bibliotecaris reunits, es queixava de que 
el problema amb les biblioteques era que hi havia massa llibres! 
 

PRINCIPIS FONAMENTALS 
 

Examinem els principis fonamentals i les qualitats importants que afecten la planificació 
i el disseny de biblioteques i centres de recursos per a l’aprenentatge. Jo crec fermament que 
els factors són igualment aplicables tant si s’està construint una nova biblioteca com si es tracta 
d’ampliar o remodelar una ja existent, o d’adaptar coma biblioteca un edifici no bibliotecari o 
senzillament de millorar l’ús que es dona a l’espai existent, o fins i tot una barreja de tot això. 

Tres consideracions clau han d’influir en el disseny: funcionalitat, facilitat d’ús i 
economia operacional. 
 
Funcionalitat 

El propòsit dels edificis bibliotecaris és oferir l’embolcall dins del qual la biblioteca pugui 
dur a terme el seu paper, les seves metes i objectius. Des del punt de vista de la funcionalitat, 
l’espai ha de facilitar el subministrament de serveis d’alta qualitat de forma econòmica per 
donar suport a l’activitat docent i investigadora de la universitat. En l’arquitectura i la 
planificació, els interessos funcionals sempre han d’anar per sobre de consideracions purament 
estètiques. Això no vol dir que l’estètica no sigui important: és un element crucial de 
funcionalitat. Però nosaltres volem biblioteques que siguin maques i que funcionin be, i un bon 
arquitecte pot aconseguir ambdues coses. El disseny ha de reconèixer la crucial importància de 
la gent, dels llibres i de la tecnologia de la informació en la biblioteca i els serveis d’informació 
moderns. L’edifici també ha de permetre que la biblioteca es desenvolupi i ofereixi serveis en 
resposta als canvis en les necessitats informatives i bibliotecàries d’estudiants i investigadors. 
 
Facilitat d’ús 
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Una biblioteca nova ha de ser fàcil d’utilitzar. La seva distribució ha de ser tan senzilla 
com sigui possible, i ha de simplificar l’experiència d’utilitzar aquest servei al temps que 
l’encoratja. És possible que els nous estudiants no tinguin l’experiència d’haver utilitzar una 
biblioteca de les dimensions i la complexitat d’un biblioteca universitària, i el servei ha de ser 
fàcilment comprensible per el gran nombre d’estudiants a temps parcial i per els que tornen a 
estudiar després d’uns anys de no fer-ho. Hi ha una tendència en l’educació cap a un 
aprenentatge obert i autònom, i els estudiants universitaris utilitzen més la biblioteca i els 
recursos d’aprenentatge tant per l’estudi individual com pels treballs en grup. 
 

Economia operacional 
Al mateix temps, la biblioteca ha de ser tan econòmica per operar com sigui possible. 

Existeix un principi ben assentat en la planificació i disseny de biblioteques, i en altres àmbits, 
segons el qual les sumes de capital esmerçades han de ser gastades de manera que es 
garanteixi l’operativitat eficient dels serveis. Una despesa intel·ligent del capital garantirà que 
les despeses corrents recurrents , sobre tot les de personal, es controlin i, si és possible, que 
els costos per unitat es redueixin. És evident que es necessitarà més personal en biblioteques 
ampliades però el repte està en fer front a la major demanda sense un increment proporcional 
en els nivells de personal. Alguns arquitectes poden discrepar, però les universitats han 
d’insistir en què es dediqui més atenció a la planificació per a un nivell mínim o baix de 
manteniment. Als directors de biblioteques se’ls demana ara que facin front a unes despeses 
corrents i de manteniment amb uns pressupostos delegats. 
 

QUALITATS IMPORTANTS 
 

En la planificació i disseny de biblioteques són importants una sèrie de qualitats, moltes 
de les quals van ser descrites per primera vegada per Harry Faulkner-Brown, un famós 
arquitecte britànic responsable de molts edificis bibliotecaris arreu del mon. Ell va identificar 
deu qualitats importants que han estat conegudes com els ‘deu manaments’ de la planificació 
de biblioteques. Va suggerir que una biblioteca havia de ser flexible, compacte, accessible, 
ampliable, variada, organitzada, confortable, d'ambient constant, segura i econòmica. 
Aquests conceptes bàsics es van publicar per primer cop als anys seixanta, i no ha de 
sorprendre que alguns termes tinguin ara diferent significat, ni que l’èmfasi hagi canviat. 
Tanmateix, els propis conceptes mantenen la seva rellevància per la planificació i disseny de 
bones biblioteques avui en dia, i és profitós discutir-ne en el context de les tendències actuals 
en l’educació superior i en la informació electrònica. S’ha suggerit que s’haurien d’actualitzar, i 
també tractarem de les qüestions importants d’importància més recent, com ara les tecnologies 
de la informació, la il·luminació, el control del soroll, la seguretat, els serveis per a discapacitats 
i temes ecològics. 
 
Flexible 
 
‘amb una distribució, una estructura i uns serveis fàcils d’adaptar’ 
 

Paradoxalment, una de les poques coses certes en la planificació de biblioteques és la 
quasi garantida incertesa en relació a l’ús futur. Els ràpids avenços en les tecnologies de la 
informació i en les telecomunicacions i els models en procés de canvi de l’ensenyament, 
l’aprenentatge i la recerca fan pensar que els edificis bibliotecaris seran utilitzats de formes 
diferents a aquelles per a les que van ser originàriament concebuts. A més a més, és essencial 
aconseguir un alt grau de flexibilitat o adaptabilitat en els edificis, de manera que l’ús de l’espai 
pugui canviar-se fàcilment només canviant mobiliari i prestatgeries. Els edificis més adaptables 
són aquells que compten amb un espai obert flexible en el qual s’han evitat elements fixes, com 
ara unes parets mestre interiors i equipaments fixes, o be s’han reduït a àrees com ara les 
escales. Edificis modulars oberts ofereixen un alt grau de flexibilitat i, quan s’estan construint, 
semblen aparcament de varies plantes. Els punts de lectura fixes i els taulells d’obra són dos 
exemples de disseny inflexible. 

El cost important que suposa aconseguir un alt nivell de flexibilitat ha portat als 
planificadors a adoptar un enfocament més pragmàtic i a optar per un equilibri més adequat 
entre cost i requeriments d’adaptabilitat. Generalment s’ha afirmat que el terra havia de 
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suportar una càrrega suficient de prestatgeries per tot arreu, de manera que les zones amb 
punts de lectura i amb prestatgeries poguessin canviar-se. En dos projectes recents, s’han fet 
alguns estalvis reduint el pes de càrrega del terra al voltant del perímetre de l’edifici, on s’hi 
col·locaran més punts de lectura que no pas llibres. Si els avaluem en relació a la pèrdua de 
flexibilitat, aquests estalvis poden semblar poc atractius a algunes universitats. Els centres de 
recursos per a l’aprenentatge que contenen bàsicament recursos de TI, han estat sovint 
construïts segons unes normatives més d’oficina que de biblioteques pel que fa al pes de 
càrrega del terra. 
 
Compacte 
 
‘per a facilitar els moviment dels lectors, del personal i dels llibres’ 
 

Lluny de ser organitzacions estàtiques, les millors biblioteques estan dissenyades per a 
facilitar els moviments dels lectors, del personal i dels llibres. És fonamental una comunicació 
lateral i vertical ben definida, i alguns dirien que les vies de comunicació haurien de ser el 
primer punt de partença del disseny. La necessitat de minimitzar les distàncies dels recorreguts 
influeix en la forma de l’edifici i alguns arquitectes i bibliotecaris -de cap manera tots- han 
defensat en el passat uns cubs compactes extraplans a diferents nivells. La forma de l’edifici 
també s’ha vist influenciada per la decisió sobre el sistema de ventilació, el requeriment de llum 
natural i la naturalesa de l’emplaçament. És evident que la comunicació és diferent en edificis 
amb formes diferents. El mòdul de mides haurà de ser sensible tant a l’amplada desitjada pels 
passadissos entre prestatgeries com a la mida desitjada per a cada punt de lectura.  
 
Accessible 
 
‘des de l’exterior cap a l’interior de l’edifici i des del vestíbul cap a totes les seves parts, amb un 
plànol fàcilment comprensible, que requereixi unes indicacions suplementàries mínimes’. 
 

L’accés des de l’exterior i des de l’entrada cap a totes les parts de la biblioteca ha de 
ser tan clar com sigui possible, sense que facin falta només que unes poques senyalitzacions 
addicionals. La distribució ha de fer-se evident, i ha de requerir poca intervenció del personal. 
L’entrada ha d’estar clarament definida, i per raons de seguretat és essencial un únic punt 
d’entrada i sortida pels lectors. Cada vegada s’utilitza més un sistema d’accés per tarja en 
aquelles biblioteques que requereixen un control efectiu del seu ús i que volen recollir dades de 
gestió valuoses sobre patrons d’ús. En biblioteques nacionals, la zona d’accés a vegades 
també es dissenya per a produir un efecte impressionant, i s’utilitzen uns acabats alts i 
costosos per suggerir una sensació ‘d‘importància’ als usuaris. Les portes d’entrada 
automàtiques s’han mostrat adequades tant per usuaris capacitats com per a discapacitats. 
Funcionalment, no s'han de passar per alt les necessitats de càrrega i descàrrega de materials 
pel darrera de l’edifici. 
 
Ampliable 
 
‘per permetre un futur creixement amb la mínima interrupció’. 
 

Encara que moltes biblioteques estan concebudes com a finites, l’inevitable creixement 
de les col·leccions és molt possible que superi la capacitat dels edificis. A no ser que es dugui a 
terme una política d’obsolets o d’emmagatzematge extern, caldrà ampliar la biblioteca. Si es 
pensa en una possible ampliació de la biblioteca, caldrà planificar-la de manera que en el futur 
aquesta pugui ser ampliada fàcilment per donar un nou servei lògic i coherent. 
 
Variada 
 
‘per oferir espai per llibres i punts de lectura que permetin una llibertat d’elecció’ 
 

Està clar que la biblioteca ha d’oferir una diversitat de fonts d’informació, impreses o 
basades en les TI, i també ha de proporcionar als lectors alguna llibertat d’elecció sobre el seu 
entorn d’estudi.  
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Pel que fa als punts de lectura, és desitjable que hi hagi una varietat per a satisfer 
diferents estils d’aprenentatge, des de taules unipersonals fins a taules per a grups, passant 
per seients informals a la recepció, i sales d’estudi. Molts lectors prefereixen llocs d'estudi amb 
un bon aïllament acústic i visual, que es poden aconseguir en diferents graus per mitjà de 
separadors de taules, lleixes de llibres, mampares enreixades, cubicles (“carrels”) oberts en 
part o totalment tancats. 

A la Robinson Library de la Newcastle University, els cubícles unipersonals situats al 
perímetre exterior de l'edifici són molt populars entre els estudiants. Les cares dels cubs són 
suficientment altes com per proporcionar un bon aïllament quan es vol estudiar, però també 
suficientment baixes com per donar als seus usuaris una visió general de tota la zona quan 
volen seure i relaxar-se. Les taules més grans permeten aprofitar millor l'espai però donen 
menys 'privacitat'. És important tenir en compte que taules per a més de quatre persones sovint 
poden estimular la conversa i, per la tendència que tenen els lectors a expandir papers, 
provoquen que moltes vegades hi seguin menys persones de les previstes. Les mampares i les 
divisions s'utilitzen sovint per a delimitar l'espai per un lector o, en alguns casos, per un 
ordinador. Els canvis en els mètodes d'ensenyament han fet necessària la provisió de sales 
d'estudi en grup. Poden ser tota una sala de lectura on és permès de parlar o una zona 
concreta delimitada per mampares. Quan  es tracta de sales separades, les finestres poden 
ajudar a vigilar els lectors, que a vegades prenen aquestes sales com si fossin seves i les fan 
servir per tota mena de coses. 

Les places de lectura es solen col·locar al voltant del perímetre de l'edifici aprofitant les 
vistes i la llum natural. Ha estat costum que les taules formessin un angle recte amb les parets, 
però a Cranfield, s'ha construït un banc continu al voltant del perímetre, amb els lectors 
asseguts de cara a l'exterior. És fàcil connectar ordinadors i equipaments de les taules a les 
connexions existents a les parets. Per altra banda, els problemes causats per la llum solar han 
portat a alguns planificadors a situar els punts de lectura que tenen ordinadors al centre de 
l'edifici. 

Els llocs de TI s'han disposat de formes molt diverses. Recentment, dues biblioteques 
han utilitzat la forma en Y o en estrella per a disposar les taules, amb un o dos ordinadors a 
cada punta, i amb unitats o impressores compartides en el centre. S'ha dit que això permet una 
més gran densitat d'estacions de treball i que visualment proporciona una sensació d'acollida 
més cordial que les distribucions rectangulars més tradicionals i formals. A l'Anglia Polytechnic 
University, els monitors s'han col·locat sota les taules, darrera d'un plafó de vidre.  

L'extensió de l'ús de les tecnologies de la informació ha fet augmentar l'espai necessari 
per a taules de lectura a fi i efecte de col·locar-hi tant els llibres com l'equipament. Es poden fer 
previsions per als audiovisuals però la majoria dels equipaments es poden utilitzar a les taules 
normals. Encara que en algunes circumstàncies les taules rodones d'altres formes poden ser 
atractives, en general, les taules rectangulars són les que millor s'adapten a les formes de 
llibres i equipament. 

El disseny de molts cubicles inclou tradicionalment una lleixa que a vegades té un llum. 
Això pot contribuir a consolidar el mobiliari però te diverses desavantatges. Els lectors no 
sempre tenen ganes d'emmagatzemar llibres al seu lloc d'estudi, i la lleixa sovint redueix el 
nivell d'il·luminació de la zona de treball, fent que sigui molt necessària la llum individual. La 
lleixa també pot impedir l ús d'un ordinador o d'algun altre equipament al lloc d'estudi. 

La persistent provisió de cadires incòmodes i sovint cares segueix causant-me 
sorpresa. Alguns arquitectes tenen una rara tendència cap al mobiliari fet a mida, però aquest 
pot resultar car i difícil de substituir. En molts països hi ha unes normes nacionals sobre el 
mobiliari que determinen, per exemple, l'alçada de les taules, però com va descobrir 
recentment una biblioteca universitària holandesa, un augment generalitzat en la talla de la 
població pot fer obsoletes fàcilment aquestes normes. 
 
Ben organitzada 
 
'per imposar una adequada confrontació entre llibres i lectors' 
 

Quan l'espai és reduït, és fonamental fer el millor ús d'aquest valuós recurs, no només 
per a millorar la disposició de les col·leccions i dels punts de lectura, sinó també per a fer que la 
biblioteca sigui fàcil d'utilitzar. És important aconseguir un nivell apropiat d'interacció entre 
l'espai atorgat a les col·leccions, els serveis, la tecnologia de la informació i els lectors. 
Especial atenció mereixen les zones d'interacció entre lectors i personal. 
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Un lloc d'intercanvi crucial és el taulell principal, on és preferible una estructura modular 
amb unes bones característiques visuals i ergonòmiques, tant des del punt de vista dels lectors 
com del personal que hi treballa. El tradicional taulell de dues alçades pot no ser gaire adequat 
per a allotjar-hi ordinadors i per les transaccions de llibres. El disseny ergonòmic és 
fonamental: com a mínim una biblioteca universitària ha hagut de dissenyar de nou el seu 
taulell principal després que el personal auxiliar es queixés de repetides lesions musculars. 
Algunes biblioteques públiques han experimentat amb múltiples sistemes com els de les caixes 
dels supermercats, i en algunes biblioteques universitàries s'ha col·locat taulells 'esglaonats' on 
cada part te una funció diferent. Les biblioteques acadèmiques nord-americanes solen tenir 
taulells separats per el préstec i per el servei de referència. Les nostres idees sobre el disseny 
de taulells haurà de veure's influenciada per els dispositius d'autoservei, les facilitats per als 
discapacitats, i pels sistemes per a fer front a grans nombres d'usuaris. 
 
Confortable 
 
'per a promoure l'eficiència en el seu ús' 
 

L'edifici, la seva dotació mobiliària i els seus acabats han de crear un ambient apropiat 
per un entorn acadèmic tranquil, que afavoreixi l'aprenentatge, l'accés a la informació i l'oferta 
de serveis d'alta qualitat. Aquestes qualitats diferencien les biblioteques acadèmiques d'altres 
tipus d'edificis, i cal que tots aquells que estiguin implicats en crear l'espai estiguin ben 
capacitats per a fer-ho. Una inversió en uns acabats interiors i un mobiliari d'alt nivell és 
fonamental per a crear aquesta qualitat, i per fer front a un ús intensiu en un llarg període de 
temps amb el mínim de manteniment. Una millor distribució de les finestres produeix una millor 
il·luminació natural i permet que els usuaris gaudeixin d'unes bones vistes. Una millor 
il·luminació, l'ús de l'alçada i d'obres d'art també han contribuït a millorar l'ambient de l'entorn 
d'aprenentatge. S’hauria de fugir d'unes poc imaginatives 'naus per a empollar', amb una gran 
densitat de llocs d'estudi rígids, amb escales obertes, per les que pot penetrar el soroll a la 
resta de l'edifici. La qualitat de l'oferta de recursos per a l'aprenentatge es jutja en las 
avaluacions de la qualitat de la universitat i pot ser un factor que influeixi en l'elecció per part 
dels estudiants d'una o altra institució. 
 
D'ambient constant 
 
'per la preservació dels materials bibliotecaris' 
 

Unes condicions ambientals constants són necessàries no solament per a la 
preservació a llarg termini dels materials bibliotecaris sinó també per el confort dels lectors i pel 
bon funcionament dels ordinadors. S'ha de controlar molt be els nivells de temperatura, 
humitat, pols i contaminació. Es molt probable que l'elecció del sistema de ventilació sigui un 
factor que tingui una gran influència en el disseny de l'edifici. En construccions cúbiques 
extraplanes és possible que no hi hagi cap opció més que alguna ventilació mecànica o 
forçada. Algunes edificacions dels setanta i vuitanta van ser dotades amb aire condicionat, i cal 
dir que els sistemes de qualitat permeten controlar efectivament les condicions ambientals. 
Malauradament, poden ser costosos de fer funcionar (costa quatre vegades més refredar un 
grau l'aire que escalfar-lo també un grau), i sovint han resultat difícils de mantenir. 

Es recomana que les despeses corrents i de manteniment de qualsevol sistema de 
ventilació mecànica (al llarg del seu període de vida previst) es calculi per endavant, per tal que 
les autoritats estiguin totalment informades de l'abast de la seva responsabilitat financera. S'ha 
vist que sistemes que funcionen malament i que no reben el manteniment adequat són un dels 
principals factors que contribueixen a que els edificis 'emmalalteixin', així com que també 
afecten negativament les condicions del fons bibliotecari dipositat a la biblioteca per a la seva 
custòdia, i el funcionament d'alguns ordinadors. Encara que molts ordinadors actuals no 
requereixen que existeixi aire condicionat, no es pot subestimar la producció de calor per part 
de grans grups de màquines. Un sistema complet d'aire condicionat pot ser necessari en zones 
on es conservin col·leccions especials. 

La tendència va cap a un millor control dels sistemes i, allà on ho permet el disseny de 
l’edifici, la zonificació permet la coexistència de diferents temperatures i condicions ambientals 
a les zones d’estudi i a les de prestatgeries. Al Regne Unit cada vegada s’opta més per la 
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ventilació mecànica en comptes de l’aire condicionat en edificis on cal forçar la ventilació 
natural. 

L’elecció de la ventilació natural cada vegada és més freqüent i pot influir per sí 
mateixa en el disseny de l’edifici. Arquitectes i planificadors, que saben els costos elevats dels 
sistemes mecànics, han explotat enginyosos sistemes ‘naturals’ com ara xemeneies tèrmiques 
i el sistema de ventilació en massa per tot l'edifici per produir una circulació de l’aire i un control 
de l' ambient d’una forma econòmica i respectuosa amb el medi. En alguns casos això s’ha 
complementat amb un sistema de ventilació forçada, opcional, dissenyat per a provocar 
moviment d’aire a l’alçada del sostre quan calgui, de manera que no molesti els lectors de 
papers. 
 
Segura 
 
‘per a controlar el comportament dels usuaris i les pèrdues de llibres’ 
 

Les biblioteques d’accés tancat del passat serveixen per a recordar-nos que la 
seguretat no és un problema nou, i que la necessitat d’una millor seguretat a les biblioteques 
ha estat reconeguda internacionalment. S'ha de reflexionar sobre les formes d'evitar o reduir al 
mínim els riscos per a la seguretat referents a l'edifici, a la gent que l'utilitza, a les col·leccions, 
als equipaments i també a les dades. La biblioteca s'ha de dissenyar pensant en una 
resistència i una seguretat a prova de vàndals: un nou i atractiu edifici, amb col·leccions actuals 
i amb ordinadors altament desitjables, pot córrer un risc molt elevat. S'ha de dedicar una 
especial atenció a la seguretat dels ordinadors i dels seus xips. És fonamental que hi hagi una 
única porta d'entrada i sortida, dotada amb un sistema de detecció electrònic dels llibres. Ara 
moltes biblioteques tenen d'alarmes electròniques per detectar intrusos i en alguns edificis es 
col·loquen reixes a les finestres de les plantes baixes. Malauradament, unes bones mesures de 
seguretat sovint poden entrar en conflicte amb la comoditat, l'estètica i fins i tot amb la pròpia 
seguretat. 

El disseny també ha de respectar la legislació vigent sobre salut i seguretat. Pel que fa 
a la prevenció del foc, cada vegada es posa més l'èmfasi en una bona detecció i, en 
biblioteques nacionals i alguns arxius, en l'ús d'extintors automàtics (aspersors), això sí, tenint 
ben prevista la retirada de l'aigua. 
 
Econòmica 
 
'per a construir-la i mantenir-la amb els mínims recursos tant financers com de personal' 
  

La preocupació creixent entre bibliotecaris i administradors sobre els costos operatius, 
sobre tot en institucions que han introduït la congelació pressupostària, ha animat els 
planificadors a dissenyar edificis de manera que es controlessin i, quan fos possible, es 
reduïssin els costos recurrents associats al funcionament i manteniment de l'edifici. Les 
universitats també es preocupen cada vegada més per l'eficiència en l'ús de l'espai i pels 
costos del cicle vital. La necessitat de demostrar que estan justificades les grans sumes de 
capital que suposen els grans projectes és present gairebé a tot arreu. 

Fins aquí els deu manaments de Faulkner Brown. Tot i que encara segueixen sent 
importants, hem de reconèixer que el mon d l'ensenyament superior i de les autopistes de la 
informació és molt diferent del de fa trenta anys, i que ara cal una nova sèrie de qualitats i 
principis per influir en la planificació de biblioteques i centres de recursos per a l'aprenentatge 
per un nou mil·leni. Aquesta és una tasca conjunta del Higher Education Design Quality Forum i 
de SCONUL. 
 

ESTÀNDARDS I NORMES 
 

M'agradaria ara parlar d'estàndards i normes abans de passar a considerar altres 
qüestions actualment importants en el tema de la planificació i el disseny d'espais 
d'aprenentatge. 

En molts països existeixen estàndards o normes per les biblioteques acadèmiques, 
però no específicament pels centres de recursos per a l'aprenentatge, centres mixtes o altres 
serveis acadèmics. Solen ser normes sobre l'espai, que indiquen la quantitat d'espai pels 
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lectors o per les prestatgeries de llibres. Altres assenyalen el nivell adequat de punts de lectura 
en relació a  la població d'usuaris. Els estàndards més creïbles són aquells fruit d'acords a 
nivell nacional entre organismes professionals o governamentals, però a vegades algunes 
institucions han adoptat les seves pròpies normes en relació a circumstàncies o aspiracions 
locals.  

Les normes o normatives sobre les dimensions d'una biblioteca universitària al Regne 
Unit van ser aprovades fa uns vint anys pel aleshores anomenat University Grants Comittee, 
després d'acceptar les recomanacions de l'Atkinson Comittee Report (1976) sobre Dotació de 
capital per a les biblioteques universitàries. Segons el que s'ha conegut com a Atkinson Norms, 
les dimensions netes d'una biblioteca central universitària s'haurien d'obtenir a partir de la 
fórmula següent: 
 

1,25 m2/nombre d'estudiants a temps complet (“FTE”) 
més 0,2 m2/FTE nombre d'estudiants previstos en un període de 10 anys 
més subministrament avaluat per col·leccions especials 
més ajustament a circumstàncies especials 

 
Les dimensions brutes de la biblioteca es poden obtenir sumant-hi la zona d'escales, 

serveis, etc. Aquesta varia segons la forma de l'edifici, però normalment està en torn del 25%. 
La xifra de 1,25 m2 va sortir de sumar 0,40  m2  per seient i 0,62 m2 per prestatgeries 

amb un 20% addicional per administració (personal bibliotecari). També es va suggerir que hi 
havia d'haver un punt de lectura per a cada sis estudiants (FTE) com a terme mig, i l'espai per 
a cada punt de lectura era de 2,39 m2. Es va reconèixer que es podien fer diferents provisions 
per a diferents disciplines acadèmiques: per exemple, es recomanava una plaça per a cada 
dos estudiants de dret. 

Aquestes normes han estat molt extensament adoptades no només al Regne Unit sinó 
arreu del mon, i han estat utilitzades per moltes universitats per planificar les seves biblioteques 
i per licitar per els recursos necessaris. Per altra banda, algunes universitats mai han assolit el 
nivell de finançament necessari ni per a acostar-se a aquests estàndards mínims. Es van 
desenvolupar en un temps en què l'educació superior era molt diferent i l'èmfasi es posava en 
l'ensenyament formal a facultats i departaments, i en què les biblioteques universitàries tenien 
predominantment col·leccions impreses. 

La dotació d'espai en les antigues escoles politècniques ha estat històricament menys 
generosa que en les biblioteques universitàries d'abans del 1992 amb les seves extenses 
col·leccions. Abans de la supressió del divisor binari, el sector per terme mitjà per les 
politècniques va caure fins el nivell més baix del tram de 0,8 a 1,2 m2/SFTE (espai FTE). La 
recomanació bàsica per a biblioteques politècniques feta pel Department of Education and 
Science el 1971 només era de 0,8 m2 per SFTE. De totes maneres, es va permetre destinar 
espai addicional per a 'dispensar  ensenyament no especialitzat', i així l'espai brut pujava fins a 
1,6 m2/SFTE. Es recomanava un punt de lectura per a cada 4-5 SFTE estudiants. Aquestes 
normatives mínimes i ara ignorades no permetien el creixement de col·leccions importants i van 
ser formalment retirades el 1991. A la República d'Irlanda, es segueix una normativa d'un punt 
de lectura per a cada 3,75 estudiants, que reflecteix un ús relativament gran de les biblioteques 
acadèmiques. 

L'Informe del Joint Funding Council's Libraries Review Group (The Follett Report, 1993) 
va estudiar la provisió de serveis de biblioteca i informació en l'educació superior i va valorar, 
entre d'altres coses, els requeriments d'espai com a resultat del recent creixement en el 
nombre d'estudiants. El Group va utilitzar les normes UGC existents (un punt de lectura per a 
cada sis estudiants i de 2,39 m2) i va arribar a la conclusió de que, com a resultat de l'expansió 
en el nombre d'estudiants entre 1988-89 i 1992-93, calien 49.000 punts de lectura més a les 
biblioteques dels centres d'ensenyament superior del Regne Unit, amb un cos estimat de 140 
milions de lliures esterlines. El Group va calcular que el cost per terme mitjà de creació d'un 
metre quadrat d'espai bibliotecari el 1993 era de 1.200 lliures esterlines, incloent-hi costos de 
local, sous de personal, mobiliari i TVA. També va recordar-nos la importància d'un 
emmagatzematge eficient de les col·leccions utilitzant, per exemple, sistemes d'alta densitat 
que alliberen espai per a més punts de lectura. 

L'Informe Follett va pujar amb èxit el perfil de les biblioteques a les universitats i va 
centrar l'atenció en l'enorme pressió sobre el servei bibliotecari produïda per l'expansió en el 
nombre d'estudiants. Com a resultat, les universitats van disposar d'uns 40 milions de lliures 
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esterlines, com una contribució del 25% per a la construcció o redistribució de l'espai per afegir 
punts de lectura. 

Encara que Follett va reconèixer que les normes UGC 'poden no ser sempre 
contemplades com adequades' , l'Informe admetia que 'es pot argumentar que són les millors 
disponibles', i en elles va basar les seves valoracions quantitatives i les recomanacions de 
finançament. És un fet generalment acceptat que les normes UGC estan avui desfasades i que 
ja no reflecteixen la pressió real en demanda d'espai bibliotecari. El pas en el sector de 
l'ensenyament a l'aprenentatge ha intensificat la demanda de recursos educatius. Malgrat les 
prediccions en sentit contrari, la difusió en l'ús de les tecnologies de la informació han provocat 
demandes proporcionalment majors d'espai, i també han augmentat el cost dels edificis 
bibliotecaris. Follett va cridar l'atenció sobre el potencial dels medis electrònics de reduir el 
requeriment d'espai bibliotecari a llarg termini, però va adoptar lloablement una visió 
pragmàtica respecte a que això podria succeir això en el segle vinent. Entre tant, i pel que fa al 
futur immediat, les biblioteques han de permetre l'accés tant a recursos impresos com a 
recursos basats en les TI. També han de donar suport a les innovacions en l'ensenyament i 
l'aprenentatge basades en la tecnologia. 

Una sèrie d'altres factors han augmentat la pressió sobre l'espai d'aprenentatge a les 
universitats: el pas de la propietat a l'accés, el canvi a cicles semestrals i la modularització, l'ús 
per un nombre creixent d'estudiants no tradicionals, el creixement de les col·leccions, el ventall 
més ampli de l'oferta de serveis, la varietat de punts de lectura, les adaptacions per a 
discapacitats, l'espai per el personal bibliotecari, i la descentralització de l'oferta de serveis. 

Les estadístiques que es deriven del qüestionari en que es basen les dades de 
l'Informe Follett van revelar algunes informacions interessants sobre el disseny de biblioteques. 
en aquella època, una biblioteca universitària típica ocupava el 55% del seu espai amb les 
col·leccions, el 12% amb les operacions (administració) i un 33% amb els usuaris, i existia una 
gran demanda de més espai per als lectors. Una dada estadística sorprenent va ser la 
relativament baixa proporció de punts de lectura amb equipament. Malgrat l'ús creixent de les 
tecnologies en aquells temps, només el 8% dels punts de lectura hi estaven equipats. Els 
bibliotecaris fortament pressionats van suggerir diverses solucions per a poder oferir més espai 
pels lectors: comprar menys materials, apilonar llibres al terra, canviar les polítiques de préstec, 
ampliar els horaris d’obertura, empaquetar els materials docents, instal·lar compactes, fer 
accés tancat i, fins i tot, posar topogràfics de nou! 

Hi ha opinions diverses sobre el valor de normes o normatives sobre l'espai. Hi ha qui 
diu que es millor alguna mena de normativa que no res de res, i que unes normes acceptades 
a nivell nacional poden ser útils per planificar i per fer ofertes a les institucions mare i als 
organismes finançadors. Altres contemplen els estàndards com unes aspiracions impossibles 
d'assolir i no realistes per les que mai s'obtindrà el finançament i assenyalen que algunes 
institucions mai han aconseguit els nivells recomanats. Sigui quina sigui la visió que s'adopti, hi 
ha una posició intermèdia, i aquesta està augmentant ara que unes setanta institucions estan 
ampliant i desenvolupant les seves biblioteques, en la majoria dels casos com a resultat de la 
iniciativa del Funding Council. 

S'ha suggerit que la distribució d'espai és una qüestió de cada universitat, i en la 
pràctica és cada universitat qui ha de prendre decisions segons les circumstàncies locals que 
poden incloure les estructures dels cursos, les estratègies d'aprenentatge, el perfil investigador, 
les dimensions de la col·lecció i els nivells de finançament. Per altra banda, com va reconèixer 
l'Informe Follett, és molt útil disposar d'alguna orientació quan s'adopta un punt de vista 
nacional i comparatiu i quan s'han de prendre decisions sobre finançament. L'espai total i el 
nombre de punts de lectura oferts han estat acceptats com a indicadors per a avaluar la qualitat 
de les biblioteques universitàries en el recent Consultative Report del Joint Funding Council's 
Ad-hoc Group on Performance Indicators for Libraries (The effective academic library). 

Sigui quin sigui el punt de vista sobre el valor absolut de les normes sobre espais, és 
indubtable que moltes universitats i els Funding Councils les han considerat com a uns 
indicadors útils i com a eines per a la planificació. Amb les normes imperants dissortadament 
superades, ja fa molt temps que s'haurien d'haver revisat les necessitats d'espai de les 
biblioteques acadèmiques i dels centres de recursos per a l'aprenentatge. Aquesta revisió 
hauria de tenir en compte sobre tot l'efecte que els canvis en l'ensenyament i l'aprenentatge i 
els desenvolupament en les tecnologies de la informació han produït en les necessitats d'espai. 
Segons SCONUL, no haurien de ser normes obligatòries sinó que haurien de reconèixer 
l'heterogeneïtat del sector, i hauria de reflectir les  bones pràctiques, deixant que les 
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institucions decidissin sobre l'oferta d'espai i sobre les seves prioritats dins d'un marc concret 
amplament acceptat a nivell nacional.  
 

ALTRES FACTORS D'IMPORTÀNCIA ACTUAL I FUTURA 
 

Passem ara a parlar dels factors que estan afectant en aquests moments la planificació 
i el disseny de l'espai de suport a l'aprenentatge i dels reptes del futur.  

Tecnologia de la informació i xarxa 
 

Cal dedicar molta atenció a l'oferta de tecnologia de la informació si es vol que la 
biblioteca i els seus usuaris es beneficiïn dels avenços en automatització de biblioteques, dels 
recursos electrònics i de la informació en xarxa. A les biblioteques s'estan utilitzant nombres 
creixents d'ordinadors i de perifèrics, i els lectors ja hi porten els seus portàtils. Les xarxes 
estan avançant ràpidament i ofereixen l'accés a bases de dades locals nacionals o 
internacionals, i permeten que la biblioteca ofereixi els seus serveis a usuaris més enllà del 
propi edifici.  Les fonts multimedia i interactives estan sent molt utilitzades. Moltes revistes són 
accessibles electrònicament i existeixen força serveis d'obtenció del document electrònic. Les 
biblioteques també estan oferint una formació molt necessària en habilitats en l'accés i l'ús de 
la informació. 

Moltes noves biblioteques han estat totalment cablejades i tenen la possibilitat d'oferir 
un ordinador personal a cada punt de lectura. El cost del cablejat telefònic i de la total connexió 
elèctrica sumat al cost de l'equipament i de les mesures eficients de seguretat no són 
menyspreables. Per altra banda, el cost i la inconveniència de fer la provisió necessària en una 
data posterior serà prohibitiu. Al capdavall, el repte és oferir un ordinador a qualsevol punt de la 
biblioteca, però molts planificadors han adoptat un punt de vista més pragmàtic i planifiquen 
connectar una determinada proporció de punts de lectura, per raons de cost. Així, algunes 
institucions han desenvolupat una relació entre el nombre d’ordinadors per estudiant a tota la 
institució, segons la relació 1:5 recomanada en el Nelson Report (1983). Les universitats han 
anomenat les seves sales per a grups d'ordinadors (“computer clusters”) amb noms 
interessants: a la Universitat de Newcastle estan orgullosos d'un Barn  (“Graner”) i un Tarn 
(“Estany”) Cluster, mentre que als Estats Units es pot trobar una Nau de TI i una Mina deTI. 

El cablejat és necessari per a la distribució d'energia elèctrica i dels cables telefònics i 
de distribució de dades; la situació ideal és al voltant del perímetre de l'edifici, pel sostre, sota 
el terra, cap a les columnes i les sales individuals. Per exemple, on s'han previst grups de 
terminals per a la consulta de catàlegs, caldrà dotar de més connexions elèctriques i a la xarxa. 
En algunes biblioteques s'han utilitzat els pols elèctrics per a distribuir cablejat en zones 
obertes. Els falsos terres sovint col·locats en les sales d'ordinadors ofereixen un alt grau de 
flexibilitat, però aquesta pot ser una opció cara per a les biblioteques, i a vegades resulten una 
superfície per a caminar insegura i que grinyola. Mentre és probable que segueixi fent falta la 
connexió elèctrica malgrat l'increment en l'ús dels portàtils, alguns diuen que només cal una 
oferta mínima de cablejat per transmissió de dades perquè el futur es basarà en les xarxes 
sense cables, que utilitzaran les tecnologia de transmissió per ràdio o per microones.  

De moment, en la mesura en què es disposi de recursos, sembla assenyat fer una 
bona provisió de cablejat extensiu a les noves biblioteques. El cablejat de fibra de banda ampla 
pot ser també una alternativa. 

Les tecnologies implicades estan canviant, i és important una oferta tan flexible de 
tecnologies de la informació. Per exemple, les normes sobre xarxes estan canviant amb la 
convergència de les tecnologies de cable de vídeo, dades i telecomunicació. Per aconseguir la 
compatibilitat de xarxes de campus, nacionals i internacionals es recomana l'assessorament 
d'experts en ordinadors i xarxes. 

La norma sobre espai per a biblioteques universitàries existent estava basada en un 
mòdul per lector amb una taula de 90 mm x 60 mm. Cada vegada s'ha fet més evident que hi 
havia un mínim absolut fins i tot a les biblioteques basades en materials impresos; però a 
mesura que ha anat creixent l'ús d'equipaments, especialment informàtics, les mides d'aquesta 
taula han passat a ser francament inadequades. Per tal d'oferir espai per llibres, ordinadors i 
els papers del lector, cal una taula de 1.200 mm x 800 mm. Com a conseqüència de la creixent 
oferta de TI , la vella norma de 2,39 m2 d'espai per lector també s'ha revelant insuficient i en 
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projectes recents les universitats han cregut necessari oferir un espai més generós d'entre 2,5 
m2 i 4 m2 per lector. 

Les biblioteques també han vist que, al contrari del que s'esperava, els ordinadors i els 
perifèrics han augmentat de grandària i, per exemple, les actuals màquines multimèdia i de 
vídeo interactiu ocupen proporcionalment més espais que les velles. A més a més, s'ha d'oferir 
espai per a donar suport a l'usuari i per serveis d'impressió, així com per a l'equipament de 
distribució bàsica. També calen espais amb punts de connexió (“docking stations”) allà on els 
lectors puguin connectar les seves màquines a les xarxes d4e la biblioteca, del campus i 
d'arreu. 

El gran nombre de cables a les biblioteques en xarxa crea la necessitat d'alguna mena 
de gestió de les connexions amb el mobiliari. El disseny d'estacions de treball pels lectors i pel 
personal ha de tenir en compte les recomanacions de salut i seguretat. Donat que s'ha vist que 
els tubs fluorescents provoquen reflexes sobre les pantalles VDU cal disposar una il·luminació 
ben difosa. Grans aglomeracions d'ordinadors poden provocar sorprenents nivells de soroll i 
calor, i també cal pensar en la protecció front del foc i en la seguretat. 

Els progressos en l'autoservei han tingut un efecte important en la forma en què 
planifiquem l'espai a les biblioteques. L'auto-préstec s'ha introduït en algunes biblioteques, i els 
sistemes d'auto-devolució ja estan sent disponibles. Aquests sistemes, especialment aquells 
que porten incorporats sistemes de detecció de furts als llibres, poden canviar radicalment la 
nostra visió de l'entrada i de la zona de serveis, donat que els usuaris poden fer aquestes 
transaccions a qualsevol punt de la biblioteca. La tarja magnètica per entrar i, en alguns països, 
les targes intel·ligents s'estan usant pel control de l'accés i per transaccions financeres sense 
diners. 

Il·luminació 
 

Malgrat la constant atenció que li dediquen arquitectes i planificadors, el disseny dels 
sistemes d'il·luminació a les biblioteques sovint es queden curts a l'hora de proporcionar un 
nivell constant d'il·luminació per tot l'edifici i una qualitat acceptable de la il·luminació a la zona  
de lectura i a la prestatgeria més baixa. La il·luminació ambiental, natural o artificial, ha de ser 
suficient tant per a la zona de prestatgeries com per els punts de lectura, sigui quina sigui 
l'orientació de les lleixes. Els plafons amb fluorescents són la forma més econòmica 
d'il·luminació i, per tant, la més freqüent. 

Els arquitectes han fet proves disposant els llums en diferents posicions respecte de 
les lleixes: en paral·lel, en sentit contrari, en diagonal, o en sistemes mixtes. Quan la llum 
segueix la direcció de les prestatgeries, com ha estat el cas en una sèrie de dissenys recents, 
la flexibilitat es pot augmentar disposant els llums en guies de manera que es puguin moure si 
s'afegeixen o es treuen files de prestatges. 

La qualitat de la il·luminació també ha de contemplar l'ús creixent de terminals 
d'ordinador tant per part dels lectors com del personal de la biblioteca, i per això ara s'estan 
posant tubs amb pantalles difusores més curts. Operar a freqüències més altes s'ha dit que 
causa menys mal de caps. Una il·luminació a alta freqüència (uplighting) pot crear una forma 
diferent i molt atractiva de 'sentir-se' a la biblioteca i al mateix temps la llum que es reflecteix 
provoca menys enlluernaments a les pantalles. La pols pot escurçar la vida d'alguns d'aquests 
llums en els edificis sense ventilació mecànica. La llum DC ofereix una il·luminació sense 
tremolors i una efectiva llum de projector en zones restringides. 

La il·luminació per tasques ha estat utilitzada tradicionalment per augmentar la llum a la 
taula dels lectors, sovint com un detall decoratiu atractiu. En canvi, molts diuen que la 
il·luminació per tasques no hauria de ser necessària per sí mateixa i assenyalen que a vegades 
atreu l'atenció dels vàndals i pot patir la negligència en el seu manteniment per part del 
personal, a la vegada que pot impedir l'ús de l'ordinador al lloc d'estudi. 

S'han fet experiments amb prestatgeries amb llum incorporada que es pot apagar i 
encendre, amb il·luminació automàtica i amb sistemes de control per ordinador sofisticats. Es 
poden fer importants estalvis d'energia en edificis amb molts vidres instal·lant-hi llums perifèrics 
que es poden apagar quan la llum diària ambiental és suficient. En tots els casos s'ha d'avaluar 
el cost d'instal·lació i manteniment en relació als possibles avantatges i a consideracions de 
seguretat personal. El personal de manteniment reclama que els llums estàndard siguin 
econòmics i fàcils de substituir.  

Una millora en el tema de les finestres i un ús imaginatiu de la il·luminació són dos 
camps en els que molts edificis recents demostren una més gran preocupació per la qualitat 



Traduccions del CBUC; 2 (Setembre 2001) 

El desenvolupament de centres de recursos per a l’aprenentatge pel futur 17

humana de l'entorn del personal i dels usuaris. Nova tecnologia en el tema de finestres i vidres 
vol dir que vistes exteriors i llum natural són ara possibles sens molts dels riscos coneguts per 
la gent i pel paper. Els vidres dobles, matitzats i les pantalles arquitectòniques segueixen sent 
necessaris per alleugerir els pitjors efectes del soroll, del sol i del ressol. Els enlluernaments 
són més freqüents e les zones del personal que en les de lectura, i es poden integrar en el 
disseny de les finestres, i les pantalles es poden dissenyar de manera que actuïn 
automàticament en funció del sol. Inevitablement, uns exteriors de vidre provoquen una major 
demanda en el sistema de ventilació i de calefacció que la que es dona en edificis amb menor 
superfície amb finestres. Encara que les taules de lectura es col·loquen normalment prop de les 
finestres, la zona de treball de la biblioteca a vegades es planifica de manera que el personal 
no pot gaudir del mateix privilegi. Afortunadament hi ha una obligació legal en alguns països 
d'oferir llum natural al personal. 

Control del soroll 
 

El soroll, sobre tot el produït pels lectors, és un problema en augment a les 
biblioteques. És molt difícil controlar el soroll en grans sales de lectura amb una elevada 
concentració de lectors situats en grans taules. S'ha d'intentar tant com es pugui evitar els 
efectes del soroll i disposar les activitats potencialment sorolloses lluny de les tranquil·les zones 
d'estudi. El soroll també es pot suprimir dedicant atenció als acabats, especialment els del terra 
i el sostre. En un projecte, l'arquitecte ha tingut l'encert de demanar l'assessorament d'un 
enginyer acústic sobre formes de reduir el soroll a l'edifici. La moqueta sol ser considerada com 
el millor revestiment pel terra pel que fa al soroll, però en molts països, altres tipus de 
paviments, com ara el linòleum i la fusta, s'han utilitzat amb diversos graus d'èxit. A vegades 
s'utilitzen superfícies resistents als vestíbuls, a la zona del taulell i a les escales, on es preveu 
un ús intensiu. Als països escandinaus no es col·loquen moquetes, i hi ha una creixent 
preocupació en alguns altres països sobre els problemes de salut relacionats amb elles, sobre 
tot el tal vegada subestimat efecte sobre els malalts d'asma. 

Els canvis en les estratègies d'aprenentatge que suposen donar més importància a 
l'estudi en grup han provocat la necessitat d'oferir sales adients on aïllar el soroll inevitable que 
produeix la discussió en grup i la realització de treballs basats en materials de la biblioteca. 

Tant la moda com el gust de cadascú tenen la seva influència en l'elecció dels colors 
del disseny interior, però el color pot tenir un efecte sobre els nivells de soroll. Una biblioteca 
universitària canadenca informa de que la introducció de moquetes i teixits blaus han tingut un 
efecte 'calmant' en una sala de lectura que abans era sorollosa. 

 

Adaptacions per els discapacitats 
 

Si bé la prioritat que es dóna a aquest tema varia d'un país a l'altre, és important 
pensar en els discapacitats, encara que només fos perquè un bon disseny per a ells sol ser un 
bon disseny per a tothom. Per exemple, l'absència de portes internes en zones públiques 
facilita tant la circulació de les cadires de rodes com la dels carretons de llibres. Les portes 
d'entrada automàtiques han trobat l'aprovació tant dels lectors que porten llibres com dels 
discapacitats. 

Les discapacitats poden anar des de les minusvàlues físiques fins l'al·lèrgia, i poden 
ser temporals o permanents, de manera que una bona adaptació va més enllà de pensar 
només en els discapacitats físics que van en cadires de rodes. En alguns països hi ha 
requeriments legals perquè es destrueixin les barreres arquitectòniques que impedeixen l'accés 
als discapacitats. Per tot arreu la gent que va en cadira de rodes segueix sense poder passar 
pels passadissos entre les cadires o sense poder arribar als prestatges superiors o sense 
arribar als taulells. Als Estats Units són freqüents els taulells amb zones més baixes i les taules 
d'alçada que es pot ajustar per usuaris en cadira de rodes. La disposició d'alarmes d'incendi 
per sords i sistemes de guia efectius per a cecs presenten un repte important per aconseguir 
un accés igualitari i sense traves. Hi ha algunes solucions tecnològiques que han estat objecte 
de més atenció en d'altres sectors. 

Seguretat 
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Ja hem parlat de la importància de considerar la seguretat en la primera fase del 
procés de planificació. S'ha de pensar en la seguretat de l'edifici, de les col·leccions, de la gent, 
de l'equipament i de les dades. Moltes biblioteques involucren al personal de seguretat del 
campus, a la policia local o fins i tot a consultors en seguretat per tal de rebre consell sobre les 
formes d'evitar riscos i de prevenir els grans desastres a la biblioteca. Molts edificis es 
construeixin ja amb sistemes de seguretat i els distintius d'identificació del personal poden 
funcionar a l'hora com a obridors electrònics de portes. Els sistemes d'entrada per tarja poden 
ajudar a restringir l'entrada només a aquells autoritzats a utilitzar la biblioteca, i les més 
sofisticades targes intel·ligents poden actuar fins i tot sense que el lector les tregui de la 
butxaca. S'ha de dedicar una atenció especial a l'equipament informàtic, per tal de protegir els 
xips i les unitats. Alguns lectors tenen unes justificades preocupacions sobre la seva seguretat 
personal en uns edificis en què els vidres arriben fins el terra.  
 
 

Qüestions ecològiques 
 

L'extesa preocupació per temes ambientals ha afectat la planificació i el disseny de 
biblioteques. Algunes universitats tenen polítiques mediambientals i els mateixos arquitectes 
sovint prenen la necessària iniciativa al respecte. Ara són freqüents les papereres per reciclar 
paper i els sistemes d'apagar foc amb gas haló han estat retirats de moltes sales d'ordinadors 
degut a les substàncies perilloses que alliberen. En l'altre extrem, una biblioteca pública nord-
americana ha estat planificada amb el respecte pel medi ambient presidint tot el procés. Els 
planificadors han exigit que tots els materials utilitzats en l'edifici, incloent-hi mobles i acabats, 
passessin unes proves sobre els possibles efectes tòxics o carcinogènics, i només s'han 
autoritzat els materials que l'han superada. Com a exemple, les fotocopiadores s'han col·locat 
sobre linòleum perquè es va demostrar que l'ozó produït interactuava amb substàncies de la 
moqueta i produïa substàncies potencialment cancerígenes. S'assegura que ni aquest alt nivell 
d'atenció provoca un augment significatiu en els costos de l'edifici. 

Orientació 
 

Encara que s'han fet grans progressos en la implantació de sistemes de senyalització 
de biblioteques llegibles, atractius i flexibles, alguns edificis encara dediquen una atenció 
insuficient al tema de l'orientació, mentre d'altres presenten un excés de senyals. 
Malauradament, els intents de codificació per colors no sempre han tingut èxit. Els plànols de 
les plantes segueixen sent difícils de fer. L'ús de taulons orientadors, avisos digitals i guies 
multimèdia són  molt ben rebuts. 

Obres d'art 
 

L'atractiu i l'ambient de les biblioteques sovint pot augmentar força amb obres d'art 
culturals, com pintures, vidres de colors, estucats, escultures, ceràmiques, jardins interiors i fins 
i tot patis oberts. 
 

MÈTODES DE PLANIFICACIÓ 
 

En projectes menors i en els de reestructuració d'espais existents pot ser que el 
bibliotecari no compti amb un arquitecte o dissenyador d'interiors i cal que estigui informat de 
les tècniques de planificació disponibles. Aquestes inclouen models de tallar i enganxar, 
distribucions a escala sobre paper gràfic i taulons magnètics. També existeixen i són 
econòmics i senzills d'utilitzar els programes de planificació de plantes per Windows. Aquests 
mètodes permeten al personal participar en el procés de planificació i sentir-se involucrats en la 
presa de decisions. 

El sistema CAD (Disseny assistit per ordinador) és molt utilitzat pels planificadors, 
arquitectes i proveïdors, i ofereix un a eina sofisticada per ajudar en el procés de planificació. El 
bibliotecari pot seure al costat de l'especialista i desenvolupar un disseny, explorant les 
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implicacions de fer canvis, per exemple, en la longitud de les prestatgeries i en les dimensions 
dels punts de lectura. En els sistemes més avançats, es poden produir imatges texturitzades en 
tres dimensions, i l'usuari pot fins i tot donar un volt per la biblioteca. Els programes CAD també 
ofereixen una eina potent per gestionar l'espai i els serveis de l'edifici. 

EL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ 
 

El director de la biblioteca te un paper crucial en el nou servei. Serà ell junt amb el 
personal del servei qui tindrà la responsabilitat de dirigir i oferir els serveis als usuaris. Ells han 
de garantir que els requeriments de funcionament del servei passin per davant d'altres 
consideracions, sobre tot quan s'ha d'arribar a establir compromisos inevitables per restriccions 
en el pressupost o per manca de temps. El bibliotecari ha d'articular el que cal i sovint 
assenyalar el que no cal. 

Com a norma, les millors biblioteques neixen quan hi ha hagut una bona comunicació 
entre tots els implicats en el procés de planificació, especialment entre el bibliotecari i 
l'arquitecte. En la meva opinió, la relació més desitjable i profitosa es produeix quan hi ha una 
genuïna sinèrgia entre els dos professionals, i quan ambdós tenen idees i una visió. Uns 
compromisos dèbils, fins i tot quan hi ha hagut bona comunicació, no solen ser suficients. Els 
dos professionals han d'assumir la responsabilitat de comunicar-se i de no acceptar 
assumpcions a priori. M'agradaria saber quantes característiques sorprenents han aparegut a 
alguns edificis només per poder dir-li al bibliotecari 'però si li vaig ensenyar als plànols i vostè 
ho va aprovar'. 

Com que l'elecció d'un bon arquitecte és fonamental per l'èxit del projecte, no és 
infreqüent que els grans projectes nacionals facin un concurs al qual es demana que una sèrie 
d'arquitectes presentin solucions de disseny per a una sèrie de requeriments exposats al 
projecte inicial. El client, sovint amb l'assessorament de consultors, pot entrevistar-se amb 
l'arquitecte que ha elaborat el disseny més adequat, que te més experiència i amb el que creu 
que podrà treballar. En projectes menors,  com biblioteques universitàries, la institució pot voler 
entrevistar-se amb diversos arquitectes i discutir els seus requeriments. La universitat pot triar 
l'arquitecte amb el que creu que pot treballar, el que es comunica millor, el que comprèn les 
necessitats del client, el que està al dia en temes crucials i el que demana uns honoraris 
abordables pel pressupost del projecte. Sembla ser que a la Comunitat Europea cal licitar en 
projectes que superen una determinada quantitat de diners. 

La relació inicial dels requeriments en l'encàrrec és una part important del procés i una 
en les quals pot ser que el bibliotecari tingui poca o cap experiència prèvia. L'encàrrec s'ha de 
contemplar només com la base per el posterior diàleg i discussió. 

Algunes universitats han triat controlar el procés elles mateixes i formar un equip pel 
projecte que rep consell d'altres professionals, com ara arquitectes i consultors bibliotecaris. La 
universitat ha de prendre molt d'interès i en alguns casos voldrà assumir el control sobre com 
es distribueixen els recursos disponibles entre els diversos components de l'edifici. Per 
exemple, quants diners s'hauran de gastar en acabats exteriors comparat amb el dedicat a 
tecnologia de la informació?  Durant qualsevol projecte de construcció de biblioteca, per molt 
ben finançat que estigui, sempre cal arribar a acords per restriccions imposades pel lloc, per 
pressions financeres i polítiques i per la necessitat d'acabar tot el projecte en una escala 
temporal finita. És fonamental que quan es facin aquests acords es doni una alta prioritat a les 
necessitats de funcionament i operatives dels servei de biblioteca, i que no predominin 
consideracions simbòliques i estètiques. 
 

OBSERVACIONS FINALS 
. 

Dins l'escala temporal finita d'un projecte d’edificis, el bibliotecari es veurà involucrat en 
moltes preses de decisió, i haurà d'influir amb èxit en el procés de planificació. Malauradament, 
pot ser que sigui la primera vegada que el bibliotecari enfronti aquestes qüestions, però el 
bibliotecari te una responsabilitat única en garantir que un bon edifici que pugui oferir serveis 
d'alta qualitat a generacions d'usuaris. El nom del bibliotecari anirà unit a l'èxit o al fracàs del 
projecte. Els bons edificis eleven la reputació del bibliotecari i, a la inversa, els edificis dolents 
poden tenir un efecte devastador sobre la moral del personal i poden rebaixar el nivell de la 
biblioteca i dels seus bibliotecaris. És essencial tenir una bona visió: la vostra previsió o manca 
d'ella quedarà en formigó (en pedra o, més recentment, en vidre) per les generacions futures. 
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El futur de la biblioteca com a un espai físic és tema d'abundant especulació i debat 
professional. Malgrat algunes prediccions més aviat temeràries sobre la fi del llibre i de les 
biblioteques basades en materials impresos, hi ha un nombre creixent de projectes arreu del 
mon per construir o remodelar edificis bibliotecaris, creant entorns acadèmics on es pot 
aprendre i investigar, sovint amb unes col·leccions impreses en creixement. L'edifici bibliotecari 
ofereix un punt focal físic on la gent es pot trobar (preferentment sense molestar-se massa) per 
a estudiar, reflexionar, trobar informació, consultar les col·leccions, utilitzar els equipaments i 
els ordinadors, cercar suport professional i utilitzar els serveis que s'hi ofereixen. Irònicament, 
la introducció de serveis electrònics sovint estimula la demanda de serveis i col·leccions 
convencionals. La tecnologia de la informació ha suposat una necessitat de molt més espai 
bibliotecari i ha fet que aquest sigui més car de crear. És interessant observar que moltes de 
les biblioteques electròniques que hi ha al mon són encara edificis, i en la majoria dels casos 
molt agradables. 

Sigui com sigui, no queden gaires dubtes sobre el fet que les TI tindran un efecte sobre 
la necessitat d'espai bibliotecari a llarg termini. A mesura que vagin creixent les xarxes, l'edició 
electrònica i la digitalització, l'excitant potencial per a fer arribar informació directament als 
usuaris finals es reduirà molt probablement la necessitat d'ampliació dels edificis bibliotecaris. 
De moment, a mesura que s'intensifica la demanda d'espais d'aprenentatge podem observar 
que es segueixen construint edificis bibliotecaris que donen uns serveis de suport fonamentals 
per a les aspiracions d'aprenentatge i de recerca de les nostres universitats. Els estàndards 
estan millorant i podem veure bones biblioteques que combinen una bona funcionalitat i una 
bona expressió arquitectònica. Això és reconfortant pels qui estan obligats a oferir els edificis, 
pels qui els han de dirigir i pels qui utilitzen els seus serveis. Encara que aquests llocs siguin 
erròniament contemplats com a dinosaures,  els murs de vidre tant de moda actualment són 
molt atractius de nit! 
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8. L’ADSETTS CENTRE DE LA SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY 
 
Graham Bulpitt (Director de l’Adsetts Learning Centre de la Sheffield Hallam University) 
 

L'ENTORN DE LA UNIVERSITAT 
 

La Sheffield Hallam University pot definir-se com una institució fonamentalment docent que 
treballa en estreta relació amb el mon empresarial, la indústria i el mon professional, i en la 
qual l'ensenyament es produeix dins d'un sòlid entorn d'erudició. La universitat era el segon 
més gran dels antics centres politècnics i  en l'actualitat és una de les sis més grans 
institucions educatives incloses en l'unificat sector de l'educació superior. El campus compta 
amb uns 20.000 estudiants, el 50% dels quals són adults i una tercera part estudien a temps 
parcial; a més compta amb uns 5.000 estudiants a distància, que majoritàriament segueixen 
cursos homologats en centres de formació continuada. Els programes docents s'imparteixen en 
11 centres d'estudi i el caràcter professional de la universitat es reflecteix en la seva posició 
com a primera proveïdora de cursos del Business and Technical Education Council (BTEC) al 
Regne Unit i la primera proveïdora de cursos mixtes (teòrico-pràctics) a Europa. 

La Universitat està ampliant el seu ventall d'activitats de recerca, per a postgraduats i 
de formació continuada. Existeix una base de treball de consultoria i de col·laboració amb 
empreses. 

 

LA VISIÓ DE L'ADSETTS CENTRE 
 

Hi va haver dues raons perquè decidíssim descriure l'edifici com un 'centre d'aprenentatge' en 
comptes de com una biblioteca. La primera té a veure amb la missió de la universitat: 

 
'L'aprenentatge està en el centre de la missió de la universitat, i l'Adsetts Centre 
reflecteix el nostre compromís d'oferir una experiència d'alta qualitat als nostres 
estudiants.' 
[John Stoddart, Vice-Chancellor, Sheffield Hallam University] 
 

Aquest compromís per a millorar l'entorn de treball dels nostres estudiants era primordial, i es 
fa evident en la prioritat que se li va donar en el projecte de construcció de l'edifici i en el 
continuat suport al desenvolupament dels serveis que aquest edifici hostatjarà. 

Però l'edifici també es va descriure com a 'centre d'aprenentatge' per a emfatitzar el fet 
que és bastant diferent de les actuals biblioteques. És cert que totes les biblioteques tenen 
ordinadors per donar accés a informació en format electrònic, i aquesta característica va ser 
una de les que va atreure l'atenció de la televisió i els diaris a mesura que l'edifici s'anava 
acabant. L'Adsetts Centre té col·leccions de materials impresos i també ofereix l'accés a bases 
de dades electròniques. 

Allò en què l'Adsetts Centre és peculiar és en què també inclou serveis informàtics, 
facilitats per a la producció de materials multimèdia, i el Learning and Teaching Institute de la 
universitat. Aquesta visió del servei necessari per a donar suport als estudiants en el segle XXI 
s'ha traduït en la creació d'un nou departament, anomenat Learning Centre, en reconeixement 
a Norman Adsetts, el destacat home de negocis de Sheffield que és membre del consell de 
govern de la universitat. 

La nostra visió de l'edifici incloïa els següents elements: 
 

• Un entorn d'aprenentatge per l'estudiant d'alta qualitat, que donés suport tant a 
l'aprenentatge independent com al basat en recursos, sobretot perquè els 
estudiants tractin de desenvolupar les habilitats transferibles demandades pels 
empresaris: saber com aprendre, com resoldre problemes, com comunicar 
eficaçment, com utilitzar les noves tecnologies, com treballar en equip i, és clar, 
com trobar i manegar informació. 

• Suport en la innovació per al personal acadèmic, tant per adaptar-se al canvi 
cap a un aprenentatge independent, com per a explotar el potencial de les 
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noves tecnologies, particularment els programes multimèdia destinats a 
l’educació superior i actualment en estat emergent. 

• Un entorn de treball integrat que permetés que personal de diferents 
procedències -informació, informàtica, edició, disseny curricular- treballés 
conjuntament i desenvolupés noves habilitats. 

• Un accés millorat i cost-efectiu de suport a la docència, concentrant els serveis 
en un únic edifici que pogués estar obert moltes hores amb un alt nivell de 
seguretat i de suport, i que fos accessible per a estudiants que segueixen uns 
programes d'estudi i uns patrons d'assistència que estan fent-se més flexibles. 

• Provisió d'un 'aparador' per a la universitat, perquè la seva destacada 
localització al centre de la ciutat i les dimensions de l'edifici oferirien una 
evidència ben visible del nostre compromís envers l'oferta d'un entorn 
d'aprenentatge d'alta qualitat als estudiants. 

• Establiment de la Sheffield Hallam University com un centre d'excel·lència en la 
innovació en l'ensenyament i l'aprenentatge, mitjançant la tasca del Learning 
and Teaching Institute amb la col·laboració de personal acadèmic i del 
Learning Centre. El mateix edifici, amb 1.600 llocs d'estudi, ofereix un terreny 
ideal per a experimentar amb nous enfocaments per al lliurament del programa 
acadèmic. 

 

CANVIS EN L'EDUCACIÓ SUPERIOR 
 

Aquesta exposició de les nostres aspiracions sobre les necessitats de l'edifici s'han de 
contemplar en el marc dels canvis que estan afectant a la universitat, i a d'altres institucions 
d'ensenyament superior. És molt clar que aquests canvis són molt importants en el Regne Unit. 
Un estudi que s'està duent a terme per part de l' Organització per a la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmic suggereix que les universitats de la majoria dels països membres 
estan fent front a qüestions similars. 

El primer canvi, i el més espectacular, és l'increment del nombre d'estudiants. 
Actualment hi ha entorn d’ 1,5 milions d'estudiants a l'ensenyament superior, dels quals 
aproximadament un milió són estudiants a temps complet i la resta segueixen estudis a temps 
parcial. En aquests moments, un de cada tres estudiants de secundària passa a l'educació 
superior, mentre que, el 1988, aquesta relació era un de cada set. Si bé és cert que hi ha hagut 
una aturada en l'expansió dels dos darrers anys, alguns comentaristes preveuen un creixement 
fins a situar en el 40% aquest percentatge a finals de segle. 

Al mateix temps, també s'ha produït una diversificació en els estudiants que arriben a 
les universitats. Al voltant del 50% són adults (és a dir, tenen 21 o més anys en el moment de 
l'accés), i el reclutament de dones s'ha incrementat fins a arribar a ser gairebé equivalent al 
d'homes. Un de cada tres estudiants accedeix amb unes titulacions diferents del tradicional 
COU (“'A'-levels”), i aproximadament un 11% dels estudiants procedeixen de grups minoritaris. 

Les universitats també estan patint pressions financeres creixents. La llei 
governamental de la tardor de 1995 preveu una reducció anual del 6% en la unitat de recursos, 
junt amb una reducció d’un terç en les despeses de capital per el 1996/1997. 

Hi ha una tendència continuada d’anar abandonant el treball basat en l'aula i substituir-
lo per activitats basades en l'estudiant. Això es fonamenta en part en una filosofia educativa 
que sosté que els estudiants aprenen amb més eficàcia quan es veuen implicats activament en 
activitats d'aprenentatge, i en part en la necessitat d'impartir cursos d'una manera més eficient, 
sobretot pel que fa al temps de dedicació del personal acadèmic. A la Sheffield Hallam 
University hem adoptat recentment un nou esquema acadèmic per els plans d'estudis, en el 
qual els cursos dels futurs llicenciats han estat reestructurats com a unitats modulars, flexibles, 
que posen més èmfasi en les habilitats transferibles que es desenvolupen mitjançant 
l'aprenentatge autònom. 

Certament, les universitats estan notant els efectes d'aquesta tendència cap a uns 
creixements continus en la demanda dels seus serveis, que solen situar-se entorn d'un 10-15% 
anual. A la nostra universitat, la meitat dels estudiants visiten una biblioteca o una aula 
informàtica cada dia durant el període escolar, el que suposa uns 10.000 visitants diaris. El 
Students Experience Survey del 1996 demanava als enquestats que identifiquessin el suport 
que els era més important: aspectes clau del servei bibliotecari i informàtic ocupaven els cinc 
primers llocs (i generalment també eren qualificats amb alts nivells de satisfacció!). 
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L'impacte clarament visible de l'expansió en el nombre d'estudiants sobre les 
biblioteques universitàries va ser un dels factors que va influir el 1992 perquè els recentment 
constituïts Higher Education Funding Councils encarreguessin l'estudi Follett sobre l'oferta de 
serveis bibliotecaris. Una de les recomanacions clau, que explica perquè molts de nosaltres 
estem avui aquí, va ser un programa de construcció dotat amb 140 milions de lliures esterlines, 
per a la dotació addicional de 49.000 punts de lectura. 

 

L'IMPACTE DE LES NOVES TECNOLOGIES 
 
'Les futures generacions trobaran extraordinari que, conforme ens acostem al canvi de 
mil·leni, l'educació sigui l'única àrea de la vida que no hagi estat a penes afectada per 
la revolució de la informació.' 
[Dr. Ian Johnston, en una reunió conjunta del Parlament Europeu, la Comissió Europea 
i el Comitè per a les Regions, Brussel·les, 1996.] 
 

Els desenvolupaments en la informàtica, sobretot la convergència de tecnologies de 
l'emmagatzematge, tractament, difusió i presentació de la informació, ja han arribat a un nivell 
en què és previsible que tindran un fort impacte en l'educació. Concretament, el 
desenvolupament de materials educatius multimèdia i basats en l'ordinador, per al mercat de 
l'ensenyament superior, s'ha estimulat mitjançant importants iniciatives finançades pel govern, 
com ara Computers in Teaching i el Teaching and Learning Technology Programme. Els 
formats multimèdia combinen la informació textual i les imatges fixes o en moviment amb unes 
interfícies d'usuari i unes eines de navegació de qualitat, i ofereixen noves formes de 
presentació de la informació alhora que permeten la interacció amb l'usuari i el control dels 
progressos individuals. 

Pel que fa a la difusió de la informació, l'informe Follett va utilitzar el concepte 
'biblioteca virtual' per a il·lustrar les possibilitats que oferien les noves tecnologies. És evident 
que es produirà una continuada expansió del ventall de fonts d'informació publicades en format 
electrònic, que les actuals bases de dades referencials, financeres i bibliogràfiques seran 
complementades amb serveis d'obtenció del text complet, i amb arxius de materials visuals, 
textuals i multimèdia. La biblioteca 'virtual' ofereix alhora un ventall de materials, mantinguts a 
distància en formats electrònics, a l'estació de treball del despatx de l'usuari. 

La majoria de les fonts electròniques amplien més que no pas substitueixen la sèrie de 
publicacions convencionals. Un estudi nord-americà suggereix que les col·leccions 
bibliotecàries de material imprès encara seguiran creixent durant deu anys més, es mantindran 
i després aniran reduint-se en la mesura en què els formats convencionals aniran essent 
substituïts per fonts electròniques. Probablement no errem si suposem que el llibre es 
mantindrà en el previsible futur, però és imprescindible planificar de forma que puguem explotar 
tot el potencial de les noves tecnologies. 

 

EL PROJECTE DE L'ADSETTS CENTRE 
 

La universitat ocupa actualment cinc campus en el centre de la ciutat i cap al límit del  
Derbyshire, al sud-oest. A més de les dificultats que provoca la dispersió geogràfica, algunes 
d'aquestes instal·lacions estan començant a ser costoses de mantenir i no s'adapten a les 
necessitats futures. La institució ha desenvolupat una estratègia immobiliària que proposa la 
consolidació en un nombre més reduït de campus, concretament en el del centre de la ciutat. 

La primera fase d'aquesta estratègia va consistir en un important desenvolupament de 
les instal·lacions docents, que va incloure l'imaginatiu atri de sis plantes que conté una 
combinació d'instal·lacions de subministrament, venda i espais comunitaris i que s'ha convertit 
en el punt central del campus. 

Dos membres veterans del personal acadèmic es van responsabilitzar de la supervisió 
del projecte: un Assistant Principal es va encarregar de garantir que el projecte complís els 
requeriments acadèmics de la universitat, i el Director of Finance and Resources, mitjançant el 
Facilities Directorate de nova creació, es va responsabilitzar de garantir que l'edifici es lliuraria 
dins del termini i del pressupost previstos. 

L'equip de disseny va estar format pel Cap de la Biblioteca universitària, el Cap de 
Planificació i Serveis Educatius i un Project Officer del Facilitates Directorate, i per una direcció 
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assumida per una consultora en col·laboració amb l'arquitecte, l'inspector d'edificis i els 
enginyers especialitzats. 
 

 

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓ I DISSENY 
 
La següent taula resumeix les principals activitats i el calendari del projecte: 
 
Abril 1991 Proposta per ampliar la Biblioteca Eric Mensforth, exclosa de la 

fase 1 de l’ ampliació cap al City Campus, per considerar que 
no era cost-efectiva en termes d'espai i de flexibilitat. 

Agost 1993 Els arquitectes de FaulknerBrows s'encarreguen de la Fase 2 
del projecte. 

Setembre 1993 L'equip de disseny visita biblioteques i centres de recursos per 
a l'aprenentatge acadèmics dins l'àrea de Londres. 

Octubre 1993 Redacció de l'informe sobre l'edifici elaborat conjuntament pel 
personal de la universitat i pels arquitectes. 

Octubre/Novembre 1993 Preparació del primer projecte de disseny. 
Desembre 1993 Sol·licitud de finançament al HEFCE. (Publicació de l'informe 

Follett).  
Abril 1994 Elaboració del segon (darrer) projecte de disseny. Concessió 

del finançament per part de l'HEFCE. 
Estiu 1994 Informe detallat amb assignació de personal al Learning 

Centre. 
Estiu/Tardor 1994 Consulta als usuaris, basada en els documents de discussió 

del projecte que s'havien fet circular per els centres. Realització 
dels treballs preliminars per a preparar l'edificació. 

Novembre 1994  Completat el procés de licitació d'obres. 
Març 1995   Acordada la contractació; inici de la construcció. 
Primavera 1995   Distribució interna i planificació dels serveis. 
Juliol 1996   Edifici acabat. 
Agost 1996   Dotació interna i ocupació. 
Setembre 1996   Edifici operatiu per a la sessió d'inici del curs 1996/97. 
 

INSTAL·LACIONS DE L'ADSETTS CENTRE 
 
La biblioteca i els serveis informàtics per a una població de 10.500 estudiants en el City 
Campus constitueixen el nucli del servei de l'Adsetts Centre. Al Regne Unit, cada vegada és 
més freqüent la combinació d'aquests dos serveis: en el moment de redacció del projecte es 
calculava que un 50% d'universitats, unes 50 institucions, els havien fusionat (o 'fet coincidir'). 
També es va decidir que l'orientació temàtica en l'oferta de serveis es mantindria disposant els 
serveis de l'Adsetts Centre en plantes temàtiques. Aquesta disposició també és freqüent en 
noves universitats i algunes de les antigues universitats politècniques del Regne Unit. 

Cadascuna de les quatre plantes compten amb la dotació següent: 
 

• col·leccions de fons impresos, audiovisuals i multimèdia; 
• accés a fonts d'informació electròniques; 
• provisió de tecnologia de la informació, incloses estacions de treball que 

permeten accedir a programari informàtic, a serveis en xarxa i a cursos per 
ordinador; 

• instal·lacions per a l'estudi individual i en grup que estimulin als usuaris a 
treballar d'una forma integrada amb materials en diferents formats. Hi haurà un 
total de 1.600 punts d'estudi, tots ells equipats per l'ús de les TI, i es preveu 
que el 25% estiguin equipats amb PCs al llarg del primer any de funcionament; 

• uns 'taulells d'ajut' proporcionaran assessorament i suport mitjançant uns 
equips de personal amb competència bibliotecària i informàtica. 
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Les instal·lacions per a la producció de recursos estaran situades en un lloc ben visible 

des del vestíbul principal, i comptaran amb un servei de producció de materials d'estudi i de 
presentacions que incorporin fotografies, gràfics, TV, multimèdia i audiovisuals. Una 
característica nova serà una àrea de treball on tutors i estudiants podran produir els seus 
propis materials amb l'ajut de l'especialista, i on també hi haurà un punt de vendes i un servei 
de còpies. En el mateix edifici es situarà el Servei de publicacions de la universitat. 

El Learning and Teaching Institute es situarà a la part superior de l'edifici, i funcionarà 
com un 'centre professional' per el personal docent, que els oferirà informació i assessorament 
sobre temes relacionats amb l'ensenyament, l'aprenentatge i l'avaluació, com ara el 
desenvolupament de l'aprenentatge basat en els recursos. L'Institute també donarà suport a 
iniciatives curriculars i a nous enfocaments en l'ensenyament i l'aprenentatge mitjançant 
projectes en col·laboració amb personal del Learning Centre. 

El LTI també és responsable de la promoció i coordinació de la recerca educativa a tota 
la universitat, i té un paper destacat en l'avaluació de l'efectivitat de projectes per tal de garantir 
que s'explotin adequadament les tecnologies emergents. El personal del LTI també té una 
responsabilitat en difondre millors pràctiques, en oferir un fòrum de discussió sobre qüestions 
professionals i en actuar com a punt focal per a seminaris i activitats de desenvolupament del 
personal. 

L'Adsetts Centre també conté algunes instal·lacions docents, com ara unes sales de 
conferències amb 150-200 seients, aula per a seminaris i aules per tutories, totes elles dotades 
amb equipament per a presentacions altament especialitzat per a ser utilitzat amb materials 
audiovisuals i electrònics. 

 

L'ENCÀRREC A L'ARQUITECTE 
 
L'encàrrec fet a FaulknerBrowns va ser un repte. En primer lloc, i sobre tot, nosaltres volíem 
crear un edifici que fos engrescador. L'aprenentatge i el descobriment són experiències 
emocionants i volíem un edifici que transmetés aquest sentit d'entusiasme als nostres 
estudiants. Ens il·lusionava la idea d'animar a utilitzar l'edifici oferint un entorn creatiu i 
estimulant que fos atractiu per els estudiants. 

L'edifici contindrà abundants recursos i expertesa, i volem que tot això sigui molt visible 
perquè estudiants i personal acadèmic estiguin assabentats de totes les possibilitats. El 
disseny mostra deliberadament totes les coses, i vàrem visitar més centres comercials i d'oci 
que edificis educatius tradicionals per recollir idees al respecte. Això va anar unit a la necessitat 
de que l'edifici fos fàcil d'utilitzar: per exemple, havia de permetre una fàcil orientació que fes 
que no calguessin guies molt complexes. 

Donats els canvis previsibles en les tecnologies de la informació, com ara la substitució 
de materials impresos per informació electrònica, així com els canviants patrons d'ús, era 
fonamental que l'edifici fos altament flexible. També havia de ser integrador, per permetre el 
desenvolupament dels serveis i que el personal treballés en equip. Hi havia un requeriment de 
que el disseny fos respectuós amb el medi ambient, contemplant un alt grau d'il·luminació, 
calefacció i ventilació natural, un mínim consum d'energia i un ús de materials adequats en la 
construcció i en els acabats. 

Per últim, es va haver de fer front a una localització inusual: l'edifici havia de situar-se 
en el centre de la ciutat, a les faldilles d'un turó, amb un desnivell de trenta metres des de la 
part més alta, a Arundel Gate, fins a la part inferior, a Pond Street, i a més a més a sobre 
d'unes velles explotacions mineres.  
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12. COM USEN ELS ESTUDIANTS ELS CENTRES DE RECURSOS 
 
Don Revill (Antic Cap de Recursos per a l'Aprenentatge de la Liverpool John Moores 
University) 
 
 

Se m'ha encarregat de parlar de 'Com utilitzen els estudiants els Centres de Recursos 
per a l'Aprenentatge (CRA)'. 

La resposta és: els utilitzen com poden, segons estan organitzats i habilitats. En 
d'altres paraules, tot allò que oferim i no importa com ho oferim serà utilitzat perquè: 

• solem estar en una situació de monopoli 
• els estudiants han d'anar a algun lloc 
• alguns han d'utilitzar fonts d'informació 
• només si no oferíssim altra cosa que tractats religiosos de principis del segle 

XIX no tindríem 'èxit' (fins i tot en aquest cas s'ocuparien la majoria dels 
seients). 

 
De totes maneres, cal respondre una pregunta prèvia i aquesta és: 'com volen utilitzar 

els estudiants els CRA?' 
La resposta és: els estudiants volen utilitzar tots els materials que necessiten (llibres, 

revistes, ordinadors) junt amb els materials temàtics. Volen fotocopiar documents, parlar amb 
un company, parlar en grups. Volen utilitzar-los a qualsevol hora dins les 168 hores setmanals i 
les 52 setmanes anuals. Volen utilitzar-los sols o amb un amic o amb un grup. 
 

NOMBRE D’USUARIS 
 

Es pot esperar que aproximadament la meitat dels estudiants FTE creuin les portes 
cada dia (p. ex., per 16.000 FTE uns 8.000 usuaris diaris). Cada estudiant visitarà la biblioteca 
unes tres vegades per setmana. 

Els usuaris faran servir 'in situ' (és a dir, no s'enduran en préstec) entre 1 i 4 ítems per 
cada ítem tret en préstec.  

Entre un 30 i un 40% utilitzaran el CRA només per estudiar (no per treure materials en 
préstec. Les sales d'estudi que estan buides, és a dir que no tenen materials impresos, que 
estan pensades només per estudiar, tendeixen a no ser utilitzades en aquest país. 
 

DISTRIBUCIÓ INTERNA 
 

Quina disposició és 'millor' per a satisfer els usuaris, el personal del CRA i el 
professorat? 

Al personal del CRA li agradaria comptar amb unes zones d'estudi tranquil·les (al pis 
superior), separades de les zones de llibres (a la planta d'entrada), separades de les zones de 
revistes, separades de les zones sorolloses on prefereixen ajuntar tots els ordinadors, les 
fotocopiadores, les cafeteries, etc. en un soterrani com una singular claveguera conductista! 
Això és una caricatura, però te una part de veritat! 

Aquesta disposició estalvia personal i satisfà els seus prejudicis. Perquè incorpora un 
valuós principi : 'El més tranquil més amunt, més amunt els menys'. 

El perill està en la planta dedicada als ordinadors, a l'equipament. 
Per satisfer el personal acadèmic, un altra caricatura: 
Una planta dedicada 'només al personal' amb despatxos quadrats, individuals, tancats, 

personals, amb ordinadors, CD-ROM, Internet, fotocopiadora, amb els 'meus' llibres i revistes 
en un lloc especial, immutable. Un altra planta 'només per a estudiants' a la planta de l'entrada 
o allà on sigui, no els preocupa massa. 

O, amb concessions per els 'meus' estudiants. 
A la 1ª planta els materials de la Meva Escola/del meu Departament. A les altres, tota 

la resta. 
Però, per a satisfer els usuaris reals un se les ha d'arreglar per tal de que tots els 

materials i serveis (llibres/revistes/ordinadors/Zona d'estudi en grup/Zona tranquil·la) 
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relacionats amb una disciplina concreta estiguin disposats en zones o en plantes temàtiques 
amb fotocopiadores disperses per totes les àrees (encara que protegides per evitar el soroll i el 
moviment), amb punts d'informació i d'assessorament a cada zona principal. 

Això és el que 'haurien' de voler i el què necessitaran, i cada vegada més, en el futur. 
La nostra intenció a la LJMU era integrar les fonts d'informació, els espais per l'estudi, 

el personal informàtic i bibliotecari, amb un ús flexible de l'espai: llibres, estudi, ordinadors. 
Si es planifica una planta sencera per a dedicar-la a ordinadors, algú (potser algú que 

dona finançament?) pot posar objeccions a la construcció de cap altra planta amb un fals terra. 
Això pot obstaculitzar seriosament el futur desenvolupament del servei. 

L’ESPAI PER A L’ESTUDI 
 

En un sentit, com la forma es deriva de la funció, l'edifici s'ha de dissenyar segons la 
característica principal, l'espai d'estudi per  l'usuari, i només després vindrà determinat per 
l'emmagatzematge de 'llibres' (tecnologia medieval) i per incloure de manera creixent 
ordinadors, amb la flexibilitat que permeti convertir zones de llibres en zones d'estudi 
tranquil·les o en zones d'ordinadors. 

Hi ha una sèrie de contradiccions (millor descrites per Brawne) que afegir als 10 
manaments de Faulkner Brown: 
 

• (a) Hauria de ser fàcil concentrar-se en la feina que s'està fent, p. ex. llegir. 
(b) També hauria de ser fàcil canviar de font d'informació sense molestar als  
demés. 

• (a) Els aïllaments oral i visual són consideracions importants. 
(b) Cal disposar d'espais interconnectats vertical i horitzontalment per a 
estimular (o més aviat per no impedir) el moviment per l'edifici. 

• 2(a) Necessitats de personal per control i supervisió 
(b) Necessitats de privacitat pels lectors (p. ex., el personal és possible que 
només tracti amb la meitat de tots els usuaris del edifici al llarg del dia però vol 
vigilar-los a tots). 

• (a)Il·luminació difusa i general en front de 
(b) Modelat visual (llum i ombra) per donar una major sensació de realitat. 

 
La LJMU va realitzar un estudi de les preferències dels estudiants sobre l'espai 

d'estudi, l'espai de conversa i l'espai privat. Es va detectar una preferència per nivells més 
grans de privacitat. 

Sommer va estudiar fa alguns anys com protegien els estudiants els seu territori 
d'estudi (Sommer, 'L'ecologia de la privacitat', Library Quarterly 36 (3) July 1966, p. 234-248). 

Sommer identificava als escriptoris unes 'posicions defensives i ofensives òptimes'. On 
seure si vols tenir tota la taula per a tu sol? Has d'escollir una posició del mig. 
 
OOO o OOOO o OOOOO 
OXO    OXOO  o OOXOO 
 

Però si el que vols és privacitat (sobre tot si la sala està plena de gent)aleshores tria un 
seient de la punta. Quan estan ocupats 4 de 6 seients o 6 de vuit, és molt poc probable que 
s'ocupin ens que queden. Així que mai s'arriba a la capacitat teòrica màxima de seients. Quan 
més usuaris hi ha menys evidents són els seients que queden lliures, que generalment estan 
per sota del nivell de l'escriptori i queden ocults. 

També hi havia una agrupació per sexe. Quan la sala arriba a tenir un usuari per taula 
hi ha el doble de probabilitats de que un que arriba segui amb un altre del seu mateix sexe que 
no que ho faci amb un del sexe contrari. També, necessitats geogràfiques: un anglès necessita 
més espai que un espanyol o un francès! 

De les característiques desitjables esmentades pels estudiants, un 63% tenien a veure 
amb factors socials i un 37% amb factors físics, p. ex. la disposició de les taules, les llums, la 
ventilació, etc.,  i s'arribava a la conclusió que els factors socials i culturals estan més fàcilment 
sota el control dels bibliotecaris: és més fàcil canviar normes i reglaments que renovar sales i 
edificis!  La lliçó que se’n treu és que s'han de canviar les disposicions de manera regular i 
observar el comportament dels usuaris. 
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El tipus i el disseny del lloc d'estudi també són importants. La discussió gira en torn de 
taules obertes o *cubicles ('carrels') (cada vegada més contemplats com a 'estacions de treball' 
quan estan equipats amb un ordinador). Un Departament d'Educació i ciència parlava de 
'carols' quan es referia als 'carrels', El nostre Post Occupancy Survey, en una mena de lapsus 
freudià, se'n referia com a 'corrals'! Errors com aquests no inspiren gaire confiança. 

Però fins i tot les taules obertes i els bancs necessiten alguna característica que marqui 
el territori 'propi' i el separi del dels veïns. L'element de demarcació pot ser tan senzill com una 
línia entre dues plaques d'escriptori unides, o un revestiment, o un canvi de color. Els faristols 
per llibres també serveixen però tendeixen a separar només dels usuaris del davant. Poden ser 
nominals i bastant inútils o d'una mesura raonable i més efectius. 

Si totes les taules són obertes hi ha alguna possibilitat de destinar unes zones de 
'silenci' o altres 'de discussió'. Si en una mateixa zona hi ha taules obertes i compartiments les 
taules obertes suggereixen 'parlar/discutir' independentment de com s'hagi qualificat la zona. 
 

PRIVACITAT 
 

Al considerar l'alçada dels separadors, la meva visió personal és que els separadors 
han de limitar el contacte visual entre usuaris que estan cara a cara i entre els que estan al 
costat. Els arquitectes solen estar en contra dels separadors per raons estètiques o pràctiques, 
sobre tot si s'ha de col·locar una lleixa que pot implicar posar llums individuals (cosa que no 
està gens clara). 

L'alçada del separador ha de ser d'uns 450 mm. Això és suficient per evitar el contacte 
visual quan els 'caps estan baixos' estudiant, però permet que l'usuari aixequi el seu cap per 
veure què està passant al seu voltant. 

Tot el mobiliari ha de permetre el cablejat. 
 

ÚS D’ORDINADORS PELS ESTUDIANTS 
 

La major part dels estudiants utilitzen els programes de tractament de textos sobre tot 
per a realitzar treballs de curs: un 69% a la LJMU, però només un 51% ho havien de fer per 
requeriment del professorat. 

Però cada vegada necessitaran més tenir accés a informació temàtica i a fonts 
d'informació a Internet: 

Els estudiants de la LJMU normalment utilitzen (en % de freqüència d'ús): 
Tractament de textos  82 
Fulls de càlcul   28 
Tractament de gràfics  19 
Bases de dades  16 

 
El nostre estudi va mostrar que l'experiència prèvia dels estudiants abans d'arribar a 

l'ensenyament superior, que probablement no és atípica, era: 
 

Cap   22 
       } 64 

Poca  42 
 

Bastant  25 
       } 37 

Molta  12 
 

El nivell d'habilitat 'actual' es deia que era: 
 

Inicial/De novell  42 
Suficient  50 
Avançat   8 

 
Els usuaris d'ordinadors, al menys en el nostre context, prefereixen parlar amb els seus 

col·legues, aprendre d'ells: 'cadascú ensenya l'altre'. 
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Això s'ha d'estimular, sobre tot perquè cap departament acadèmic sembla assumir com 
a seva la responsabilitat d'ensenyar a utilitzar l'ordinador, ensenyar a estudiar o ensenyar a 
utilitzar la biblioteca. Però aquesta forma d'aprendre també eleva el nivell de soroll. 

Jo penso que podríem permetre uns nivells de soroll de fons, ambiental, molt més 
elevat. Aquí hi pot haver un problema generacional. Els estudiants més grans sembla que els 
agrada el silenci absolut o com a mínim un nivell de soroll de fons no significatiu. Els estudiants 
més joves semblen poder treballar amb un soroll significatiu al seu voltant (p. ex., radio, 
televisió, etc.!). 

El soroll  ha estat vist per els que han contestat la nostra enquesta com un problema 
que es dona 'sempre'  o 'sovint'. 

L'estudi també ha preguntat sobre les preferències sobre el color de la base o el 
material del lloc d'estudi: 
 
 % Lloc 
 C T O C T O
Melanina blanca 26 27 39 1 2 1 
Superfície negra 11 16 13 4 4 4 
Superfície d'aglomerat 30 35 33 2 1 2 
Efecte de linòleum (més 
tou) 

13 22 16 3 3 3 

 100 100 101    
C= Usuaris de cubicles T= Usuaris de 

taula 
O=Tota
l 

 
En conjunt, els usuaris prefereixen una superfície blanca, dura i similar a la melamina. 

Una sèrie de respostes, incloses les deixades en blanc, parlen de la necessitat de que 
impedeixi els graffiti. 

Una superfície de conglomerat de fusta va ser la segona opció (la primera entre els 
usuaris de taules) i el linòleum (més tou) ocupa un pobre tercer lloc. 

Pot ser que les superfícies existents (blanques als cubicles i de conglomerat a les 
taules) hagin provocat aquests resultats. 

Naturalment, tots els llocs d'estudi haurien de disposar de cablejat. 
Nosaltres creiem que el disseny del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge de la 

LJMU s'ha revelat satisfactori. El nivell de privacitat dels cubicles per l'estudi és acceptable 
segons el 69% dels entrevistats (LJMU, BPU i POE): 

El CRA és considerat un lloc agradable per estudiar per un 76% dels entrevistats. El 
disseny del CRA agrada al 88% dels entrevistats (en ambdós casos N = 400). 

Una característica que els arquitectes han de tenir en compte és l'empitjorament en el 
comportament dels estudiants. Per això les zones necessiten supervisió i la dotació de 
sistemes de seguretat (gravadores, ordinadors, càmeres, reproductors de vídeo). Els visitants i 
alguns dels nostres propis estudiants forçaran les màquines de pagament/canvi, les 
fotocopiadores, etc. Els arquitectes solen tenir un gran respecte per les biblioteques i tendeixen 
a pensar que tots els usuaris el tenen. I no és així. 

Ah, un darrer flash: els nostres estudiants segueixen dient 'vaig a la biblioteca'! 
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13. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I EDIFICIS DE BIBLIOTEQUES 
 
Thomas W. Graham (Bibliotecari de la University of York) 
 
 

Qualsevol discussió sobre la TI als edificis bibliotecaris s'ha de situar en el seu context. 
Hem de començar per formular-nos la pregunta perquè està aquí la Biblioteca o el Centre de 
Recursos per a l'Aprenentatge? La meva resposta és que hem d'oferir serveis d'informació i 
bibliotecaris i suport a l'ensenyament i l'aprenentatge per a un sistema que està canviant de 
forma significativa i per camins insegurs. 

La naturalesa del canvi ha estat resumida per anteriors conferenciants i especialment 
per Graham Bulpitt: 
 

• Els nombres d'estudiants estan augmentant, i són de tipologia canviant. 
• Els mètodes d'ensenyament i d'aprenentatge estan canviant, i convé que 

recordem que això també passa en la recerca. Una dificultat afegida consisteix 
en què l'aprenentatge dels estudiants està orientada en dos direccions 
diferents: per una banda, l'ús de paquets de recursos per a l'estudi i, per l'altre, 
l'increment de l'aprenentatge individual. 

• La TI està sent utilitzada cada vegada més per a possibilitar aquests canvis. 
• L'oferta d'informació es veu profundament alterada per l'ús de la TI. L'obtenció 

de documents electrònics, les revistes i els llibres electrònics, tot això són 
productes reals emergents. Els productes e-Lib derivats de l'Informe Follett en 
aquest país, i diversos desenvolupaments als Estats Units i a Austràlia, per 
exemple, indiquen el tipus de temes als que ens haurem d'enfrontar. 

 
Parlaré només dels dos darrers, però hem pogut hem de contemplar tot el quadre. Per 

aquesta audiència un punt clau és que hem de veure el CRA/Biblioteca de dues formes: en 
primer lloc, com un servei i , en segon lloc, com un edifici. El segon només és important com un 
component del primer. Hem d'analitzar-los per separat, però els hem d'integrar les anàlisis per 
a oferir solucions completes. 
 

CANVIS EN EL SERVEI 
 

La manera com penso la biblioteca canviarà com a resultat d’aquests factors, 
concretament en relació a la TI? 

• Es produirà un creixement i un canvi importants en la forma en què s’utilitza la 
TI per a proporcionar informació. Una votació de prova feta a biblioteques 
acadèmiques l’estiu de 1994 suggeria l’any 2009 com aquell en què més del 
50% de les subscripcions de revistes ho serien en format electrònic. Una 
observació detallada del projectes inclosos a e-Lib posa de manifesta que 
aquest és un camp extremadament complex. El què encara serà més complex 
serà la combinació de subscripcions i accessos, l’equilibri entre l’oferta ‘just in 
case’ i la ‘just in time’. 

• Hi haurà un creixent subministrament de dades i d’informació als usuaris finals 
al seu despatx. 
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• Alguns desenvolupaments provocaran papers canviants per el personal 
bibliotecari en el suport a l’ensenyament i l’aprenentatge, en termes de 
l’organització dels recursos existents a Internet, de suport a la navegació per la 
xarxa, en l’ús dels CD-ROMs, etc. 

• Hi haurà una major varietat d’enfocaments sobre l’aprenentatge, molts dels 
quals utilitzaran recursos basats en la TI pels quals el CRA pot oferir un punt 
focal clau i cost-efectiu. 

 
Quin serà el producte final? Certament no en podem estar segurs sobre aquest punt. El 

meu segon argument clau és, no obstant, la contínua necessitat de flexibilitat. Lynn Brindley en 
el prefaci a una sèrie d’articles fruit d’una conferència sobre Edificis bibliotecaris a l’era de la 
informació, que va tenir lloc a York, suggeria que la implantació progressiva de l’oferta 
d’informació electrònica en el context d’una incertesa constant era més difícil que oferir una 
visió de la biblioteca electrònica. Jo hi estic d’acord, i aquest és el repte. 
 

EL CRA/BIBLIOTECA COM A EDIFICI 
 

Quines són les implicacions d’aquests desenvolupaments per al propi edifici? 
 

• Seguim necessitant punts de lectura. Aquest ha estat l’element clau de 
l’Informe Follett, i amb raó. L’expansió del nombre d’estudiants generalment ha 
augmentat la pressió sobre biblioteques i els CRAs, i el criteri clau adoptat pels 
ens finançadors ha estat les places per estudiants. 

• Seguim necessitant espai per llibres i revistes. En moltes biblioteques, això 
seguirà essent una prioritat encara que es produeixin importants reduccions en 
la feina. 

• Hem d’oferir més hores extres d’obertura en uns edificis amb uns equipaments 
de gran valor en accés obert. El personal assignat a aquest horari és probable 
que sigui limitat, la qual cosa farà augmentar les necessitats de seguretat. 

• Hem d’oferir equipament per la TI de diferents tipus i que es pugui utilitzar de 
diferents formes; per suport a l’aprenentatge individual, per treball en grup, per 
ensenyar, etc. 

• Hem d’oferir diferents formes d’utilitzar la biblioteca, tant amb aplicacions i 
recursos basats en la TI per individus o grups i per la docència, com per als 
usos tradicionals. Per tant, els punts de lectura hauran de ser diferents. 

 
Amb el creixement dels mecanismes per arribar a l’usuari final, pot pensar-se que es 

produirà una més gran descentralització, i apareix la pregunta: seguirà essent necessària la 
Biblioteca/CRA? La meva resposta és que sí, per diferents raons: 
 

• Cal un manteniment segur i una tramesa eficient del material. 
• Cal una oferta qualificada de determinats serveis, com ara les xarxes de CD-

2ROMs o l’accés integrat a bases de dades (és més cost-efectiu fer-ho des 
d’un servei centralitzat). 

• Cal una interfície entre els recursos impresos i els electrònics; el paper de 
suport a l’aprenentatge. 

• Hi ha un element social a la feina: molta gent treballa millor en l’entorn d’una 
biblioteca/CRA. 

• Cal accedir a productes basats en la TI, inclòs per a aquells usuaris que no hi 
tenen un fàcil accés. 

 
Dit això, voldria tornar a algunes qüestions clau sobre la gestió de la TI dins l’edifici del 

CRA. 
 

TECNOLOGIA 
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Podem esperar assistir a canvis continuats en el tipus de tecnologia de les 
comunicacions que s’utilitzin. 
 

• Cablejat d’ordinadors estàndard. El problema és que l’estàndard va canviant. 
En aquest país,  normalment tendim a utilitzar UTP (conductors dobles 
retorçats descoberts) dins els CRAs, i cable de fibra òptica fora. Això té 
avantatges sobre altres formes de cablejat, en termes d’amplada de banda 
alta, cost raonable i cantonades arrodonides!  També és possible utilitzar el 
mateix cable físic per dades i veu, i fer servir un centre de connexió per a 
discriminar-les: existeix una convergència física. 

• Cable coaxial. Aquest transporta només 10Mbits/seg. i no s’està treballant per 
augmentar la seva velocitat. Encara que les empreses de TV per cable 
l’utilitzen molt, és qüestionable que sigui adequat per a la transferència 
d’informació en l’àmbit dels recursos d’aprenentatge, on la norma serà més 
aviat la imatge digital i no pas l’analògica. 

• Comunicació per ràdio. Actualment només es pot fer servir en una línia de 
situació exterior, i no està indicada per altes velocitats. A més a més, només 
pot ser utilitzada en situacions ad hoc. És possible que alguns 
desenvolupaments en aquest tipus de tecnologia la converteixin en el futur en 
una possibilitat real. 

• Comunicació per satèl·lit. Només és útil per a transmissió a llarga distància. Pot 
ser de valor per oferir ensenyament a distància, però no s’utilitza gaire 
actualment. 

 
A llarg termini és molt possible que  veiem una combinació de tots aquests sistemes. 
La meva opinió, compartida pels meus col·legues informàtics, és que mentre 

planifiquem per alguns possibles desenvolupaments com ara la comunicació per ràdio a mig 
termini hem d’anar construint l’immediat futur. Això significa la instal·lació del cablejat per 
ordinadors com s’ha exposat més amunt com a sistema principal de transmissió d’informació, i 
possiblement planificar per una capacitat limitada d'utilitzar la ràdio o el satèl·lit a més llarg 
termini. 

Voldria donar tres petits consells. El primer és que és fonamental consultar el personal 
de la institució que té cura de la TI i que sabrà què és factible en termes d'estratègia de 
comunicació de la institució i quan està previst. En segon lloc, i igualment important, és vital 
disposar d'una gran amplada de banda per els serveis centrals de dades perquè hi haurà una 
necessitat creixent de transmissió de text complet, gràfics, imatges en moviment, és a dir, 
dades que requereixen un ús intensiu d'amplada de banda. Això és fonamental. A York, hem 
provat el nostre Level 5 UTP cablejat fins a 155 Mbits/seg, i aquest nivell és probable que el 
tinguem uns quants anys. El tercer consell és construir en un element de redundància per 
garantir que a curt termini no calgui afegir un cablejat extensiu addicional. 
 

FLEXIBILITAT-COMUNICACIONS FÍSIQUES 
 

El punt clau és que l'estructura de la Biblioteca sigui accessible per la provisió de TI, i el 
disseny bàsic del edifici ha de tenir això present. Hi ha diverses formes per a aconseguir-ho, i 
no són incompatibles: 
 

• Línia principal al terra, amb el cablejat en caixes fixes. 
• Terres en relleu, que permeten un subministrament flexible per sota. 
• Canals al sostre, igualment flexible, però amb el problema d'arribar a baix, als 

nivells de la zona de treball, que pot resultar desagradable a la vista. 
• Línia principal pel perímetre, que funciona bé amb escriptoris adjacents. 
• Línia peninsular, que pot combinar-se fàcilment amb l'anterior. 

 
Algunes institucions han optat per una canalització extensiva per tot l'edifici i per portar 

l'electricitat i les telecomunicacions a cada punt de lectura i a cada lloc de treball del personal. 
No estic convençut de que això de portar-ho inicialment a tots els espais existents sigui cost-
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efectiu, sobretot en grans edificis. També pot anar en contra dels principis de flexibilitat, dels 
que parlaré més endavant: és fàcil canviar-ho? 

El meu punt de vista és que la primera prioritat consisteix en garantir que es 
subministren les comunicacions bàsiques a totes les zones de l' edifici i que estan a punt per 
fer-les arribar a l'espai planificat dels usuaris i del personal, però amb la flexibilitat que permeti 
canviar-ho si cal. Tanmateix, en planificar aquest element haurem de recordar que no només 
tindrem plans per millorar el subministrament de TI, sinó que cada vegada seran més els 
usuaris que portaran portàtils per utilitzar-los al Centre/Biblioteca i voldran connectar-se als 
diferents serveis i aplicacions allà mateix. Així mateix, voldrem oferir a través de la xarxa 
material docent i per això el nivell de connectivitat haurà de ser elevat. 

En segon lloc, la pròpia línia principal ha de ser dissenyada per transmetre el màxim 
possible. A la UMIST, per exemple, està dissenyada per transmetre dades, telèfon i llum 
elèctric en una mateixa estructura de la línia principal, amb la capacitat d’accedir-hi en 
qualsevol  punt i, com he mostrat, la convergència de carrets (“reel”) en el cablejat també s'està 
fent possible. 

El meu mètode preferit de distribució de la línia en els darrers anys ha estat a través del 
sostre, combinat amb una distribució per les taules, pel perímetre i peninsular. Penso que la 
distribució pel terra és intrínsecament inflexible (encara que vagi bé en algunes zones en què 
no siguin previsibles canvis) i aixecar els terres és car; els diners es poden utilitzar molt millor 
en altres coses. La línia pel sostre ha de baixar i s'ha de tenir molta cura per evitar que això 
resulti antiestètic. S'ha d'admetre que la cosa no és gens fàcil. De totes maneres, si es 
preveuen canvis freqüents només els terres en relleu poden facilitar-los. 
 

FLEXIBILITAT-ESPAI 
 

Existeix com a mínim un conflicte inherent a la introducció de la TI en el disseny 
bibliotecari. 
 

• Tradicionalment, els bibliotecaris han buscat la flexibilitat de manera que l'espai 
pugui utilitzar-se per llibres o per lectors, amb un mínim de divisions internes i 
amb unes càrregues del terra consistents. 

• Per la seva banda, la TI requereix certa dosi d'inflexibilitat, i el seu ús suggereix 
la necessitat d'espai cel·lulars: espai per ensenyar a cercar informació, per a 
treballar en grup, etc. 

 
Ara cal un altra forma de flexibilitat. L'ampliació de la Kimberlin Library a De Montfort 

s'ha dissenyat com a complementària de l'espai bibliotecari existent més que no pas com una 
ampliació d'aquest. Algunes noves biblioteques dels Estats Units tenen espai dissenyat per a 
tasques comunitàries basades en els serveis d'informació, per l'ensenyament de les habilitats 
relacionades amb la cerca d'informació, etc. És possible que haguem de dissenyar amb una 
certa flexibilitat planificada. S'ha de pensar molt bé on situem les TI dins l'edifici. Aquesta és 
una qüestió molt important i mereix alguns debats per desenvolupar les nostres idees al 
respecte. 
 

MOBILIARI 
 

Al llarg dels anys s'han establert algunes normes sobre l'espai pels usuaris, i fins i tot 
les velles UGC tenien normes que, si bé no estaven pensades per als espais actuals, tenien la 
intenció d'aplicar estàndards comuns per determinar el dret a disposar d'espai bibliotecari 
addicional. 

A la vida real, està clar, els bibliotecaris i els dissenyadors han de calcular l'espai real 
per als usuaris de CRAs i de biblioteques. 
 

• Espai de taules i estacions de treball per personal i usuaris: aquells de 
nosaltres que pensàvem que la grandària de l'equipament s'aniria reduint ens 
hem equivocat (està clar que la TI requereix un espai de superfície 
considerable, de manera que l'espai per usuari ha de ser més gran). 
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• Sales per ensenyar habilitats en l'ús de la informació basades en SI. 
• Sales per utilitzar multimèdia i TI destinades a l'aprenentatge individual: al 

mateix temps, pot caldre que una part d'aquest espai també es pugui utilitzar 
per treball en grups reduïts. 

• Disseny del taulell: en aquesta àrea és on sembla que hi ha poca investigació 
nova, i els dissenys actuals reflecteixen més sentiments subjectius que no pas 
situacions de la vida real (molts d'aquests taulells en edificis nous segueixen 
essent molt poc satisfactoris). 

 
He fet alguns suggeriments sobre l'espai necessari en algunes d'aquestes situacions 

que estan recollits en un breu article que vaig escriure per SCONUL fa alguns anys sobre la 
introducció de la TI en els edificis bibliotecaris. Tanmateix, calen noves reflexions sobre aquest 
punt. 

He vist algunes solucions que deixen molt que desitjar. En canvi, hi ha alguns 
exemples d'idees noves, p. ex. l'Anglia Polytechnic Library té escriptoris amb les pantalles 
incrustades per permetre una millor utilització de l'espai. La Leavey Library de la University of 
Southern California té grups de taules en disposició circular amb l'equipament de TI al mig, i 
l'escriptori obert en una forma triangular, deixant molt d'espai de treball davant per l'ús 
convencional. 
 
 
 

CONDICIONS AMBIENTALS 
 

Aquest és un aspecte en el qual els CRA/Biblioteques comparteixen algunes 
característiques amb l'entorn de les oficines sense divisions en despatxos. 
 

Il·luminació 
 

Els problemes d’il·luminar zones on es treballa amb TI són ben coneguts: els reflexos 
de la llum del sostre i de les finestres, la col·locació de l'equipament en relació a les finestres, 
etc. La teoria és força coneguda, la realitat de trobar solucions sovint és dificultosa. S'han 
intentat una sèrie de noves solucions, com ara la il·luminació pel damunt (“up-lighting”) (a la 
QMWC i a la UMIST) i segurament d'altres. És molt important en un sentit pràctic que se li 
dediqui molta atenció a aquest punt. Tenim exemples en aquest seminari de diferents solucions 
mostrades per Bill Cowan a la Sheffield Hallam University, i els diferents dissenys a Cranfield. 

Ventilació 
 

Al Regne Unit, en els darrers anys, s'ha produït un abandonament dels sistemes d'aire 
condicionat, vinculat d'alguna manera a l'abandonament de les edificacions en cubs plans. Això 
o bé ha produït uns edificis més econòmics o bé ha permès que els diners es dediquessin a 
d'altres coses (com ara la il·luminació). Tanmateix, és indubtable que l'equipament de la TI crea 
problemes de calor i de ventilació. És un problema que cal tenir en compte en zones on hi hagi 
grans grups d'equipaments de TI. No estic segur de que els enfocaments imaginatius sobre el 
tema de la ventilació dels darrers anys siguin els adequats per afrontar-lo. Però recordeu que 
sempre és possible obrir les finestres i, si hi ha la suficient seguretat, això és probable que sigui 
una mesura popular entre els usuaris! 

La meva conclusió és que podem utilitzar un sistema d'aire condicionat només si es 
donen aquestes condicions : 
 
 

• Podem instal·lar-lo d'entrada 
• Podem fer-lo funcionar contínuament 
• Podem substituir-lo si cal 
• Tenim personal que pot fer-ne un manteniment real 
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Sospito que el nombre d'institucions que poden complir-les totes és limitat. 
 
 
 

Seguretat 
 

Al començament he parlat sobre la conveniència de que els edificis fossin oberts 
moltes hores, i els problemes que això pot provocar. El més gran de tots és el de la seguretat 
de l'equipament de TI i dels paquets de materials d'aprenentatge cars i atractius. Les 
circumstàncies locals poden ser molt importants, però moltes biblioteques són edificis molt 
oberts i aquesta és una qüestió que cal analitzar amb molta cura. Pot ser que hi hagi una 
necessitat d'augmentar els sistemes de control amb targes intel·ligents per accedir a la 
Biblioteca o a algunes de les seves parts, i no hi ha dubte que és molt probable que calguin 
mesures de seguretat pels propis aparells de l'equipament.  

Només he pogut parlar molt per sobre dels temes. El que espero haver fet bé és 
identificar quins en són els principals i haver fet alguns suggeriments basats en la meva 
experiència, en les meves visites i converses. Tanmateix, estem ara entrant en una nova fase 
en la construcció de CRA que presenta nous problemes. Hi ha doncs camp per a formular 
noves respostes a aquests problemes: les velles no són sagrades. 
 
 


