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INTRODUCCIÓ DE LES AUTORES 
 

L’automatització no és un fenomen nou en les biblioteques universitàries. Al llarg dels 
anys 70 les biblioteques van endegar plans ambiciosos d’automatització i, a finals dels 80, 
pràcticament totes disposaven ja de catàlegs en línia, lectors de CD-ROM, i sistemes 
d’informació bibliogràfica en línia.  

 
Però en només una dècada, des del 1991 fins a l’actualitat, els canvis en els serveis de 

referència de les universitats han estat profunds, i la causa de moltes d’aquestes 
transformacions es deu al ràpid desenvolupament d’Internet. El 1991 no existia el web, hi havia 
poques revistes electròniques, poca integració entre diferents tipus de serveis, i xarxes 
limitades. Amb tot, els qui l’any 1991 treballàvem o ens interessàvem per les biblioteques 
universitàries, teníem la sensació d’estar vivint el punt àlgid d’un període de canvis.  

 
Vam entrar en l’última dècada del mil·leni amb aquesta sensació, i vam començar a 

realitzar enquestes als serveis de referència de les biblioteques universitàries per mesurar 
aquests canvis. El 1991, i durant la dècada, vam fer una enquesta cada tres anys. Els resultats 
de les tres primeres enquestes es van publicar a ONLINE (Tenopir & Neufang, 1992 i 1995; 
Tenopir & Ennis, 1998). Ara, atès que els 90, el segle XX, i el mil·leni han passat, i una nova 
era comença, tornem als serveis de referència d’aquelles biblioteques universitàries per 
analitzar-les de nou. Aquí doncs, hi ha els resultats d’una dècada de canvis (del 1991 al 2001) 
en els serveis de referència de les universitats. 
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ANTECEDENTS 
 

Totes les biblioteques d’aquest estudi són membres de l’Association of Research 
Libraries (ARL), una organització sense ànim de lucre que reuneix a membres de més de 120 
biblioteques dels Estats Units i el Canadà, de les quals 110 es troben en institucions 
acadèmiques. Es tracta de les universitats de recerca més grans de Nord Amèrica que 
ofereixen un ampli ventall de postgraus, màsters, i cursos de doctorat, i que són potents en 
recerca. Les seves biblioteques reflecteixen aquest rol de lideratge convertint-se en centres 
capdavanters en l’adopció de tecnologies i serveis. (http://www.arl.org). 

 
El nostre qüestionari 2000-2001 es va enviar, via correu electrònic, al director de cada 

biblioteca universitària membre de l’ARL (els tres informes previs també es van enviar a tots els 
professors membres de l’ARL, però per correu postal). Més tard, es van enviar recordatoris als 
directors de biblioteques, i als caps dels serveis de referència. Aquest any, 70 biblioteques van 
contestar la nostra enquesta, amb una resposta del 64% (en comparació al 81% del 1991/92, el 
85% del 1994/95, i el 62% del 1997/98). 

 
Es tracta de grans universitats que donen servei a desenes de milers d’estudiants a 

través de les diverses biblioteques que es troben als seus campus. El 90% de les biblioteques 
que ens han contestat donen servei a 10.000 o més estudiants a temps complet, i una quarta 
part (el 24,3%) donen servei a 30.000 o més estudiants. Dues terceres parts d’aquestes 
universitats tenen més de 20 biblioteques al campus. Totes aquestes biblioteques ofereixen 
accés remot a alguns dels seus recursos electrònics i, la gran majoria (el 86%), disposen de 
més de 100 estacions de treball o terminals a les pròpies biblioteques. 
 
 
VARIETAT DE SERVEIS ELECTRÒNICS 
 

Al llarg de la dècada, a mida que sorgien nous productes en format electrònic, les 
biblioteques universitàries els anaven incorporant. Primer va ser el CD-ROM, després les bases 
de dades d’accés local, el servei de teledocumentació, les bases de dades en línia i, finalment, 
el web. Durant tota la dècada, a mesura que els nous productes s’anaven implementant, els 
antics productes, si més no la majoria, no s’eliminaven. Actualment, gairebé tots els productes 
electrònics s’ofereixen simultàniament, creant un complet entorn digital en la biblioteca.  

 
Tot i que moltes biblioteques encara ofereixen alguns recursos en els diferents formats 

disponibles, la tendència és canviar a productes basats en el web. La consulta en format 
electrònic resulta més fàcil tant pel personal bibliotecari com pels usuaris, i el web s’ha convertit 
en la principal i més clara opció. Un bibliotecari expressa el que creiem la majoria, quan diu: 
“utilitzem molts menys CD-ROM i menys bases de dades d’accés local”.  

 
En moltes biblioteques universitàries els CD-ROM s’estan deixant d’utilitzar o es 

reconverteixen en productes propis. Així ho explica un bibliotecari: “Per a nosaltres, el canvi 
més important és el salt de les bases de dades monousuari en CD-ROM a les bases de dades 
en interfície web. De fet, hem decidit no comprar bases de dades que només estan disponibles 
en CD-ROM, i ens centrem en les subscripcions via web. Els títols que mantenim en CD-ROM 
són recursos molt específics i estranys, que no estan disponibles en cap altre format, i que 
sovint no són en anglès”. Altres biblioteques obtenen la majoria dels CD-ROM a través del 
sistema federal de repositoris, però, de tota manera, intenten adquirir-ne els mínims.  
 
 
EL DECLIVI DEL SERVEI DE TELEDOCUMENTACIÓ1 
 

El servei de teledocumentació (es tracta d’un servei de pagament en el qual un 
bibliotecari fa un cerca a un usuari) està en declivi, tant pel que fa al nombre de biblioteques 
universitàries que l’ofereixen, com pel nombre de cerques de teledocumentació fetes cada any 

                                                           
1 Nota del traductor: Mediated services 

http://www.arl.org)/
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a les universitats. 55 dels 70 enquestats (el 79%) encara ofereixen cerques en línia, la majoria 
utilitzant Dialog (el 95%) i STN (el 44%). 

Però disposar d’un compte amb Dialog no significa necessàriament que el servei 
s’utilitzi sovint. En la majoria d’aquestes universitats el declivi en aquestes cerques és provocat, 
ja que centren els esforços en augmentar l’accés a centenars de recursos electrònics que es 
troben a l’abast de milers d’usuaris finals, més que no pas en donar servei a una elit minoritària. 
Només un o dos membres del personal de referència tenen relació amb la teledocumentació; 
de fet, un dels enquestats no estava realment segur del significat de “servei de 
teledocumentació”2. Actualment, per a la majoria dels serveis de referència de les biblioteques 
universitàries, les cerques a través de sistemes en línia tipus Dialog suposen una part irrisòria 
de les seves tasques diàries. 
 
 
SERVEIS EN LÍNIA PER A USUARIS FINALS 
 

La tendència en les universitats és incrementar el nombre de subscripcions a bases de 
dades en línia (preferiblement amb interfície web) accessibles pels estudiants i el professorat. 
Fa només una dècada, menys de la meitat d’aquestes biblioteques (el 45%) no tenia cap servei 
en línia per a usuaris finals, però actualment, gairebé totes (el 90%) ofereixen diversos serveis 
als seus usuaris. Els més populars són els que combinen les referències bibliogràfiques amb 
l’accés al text complet de les revistes (com ara OCLC, Silver-Platter, LEXIS-NEXIS, i 
ProQuest). 

 
La cerca en línia a bases de dades bibliogràfiques referencials o en text complet ha 

esdevingut una part integrant dels serveis de referència de la universitat. Segons comenta un 
bibliotecari: “El canvi més significatiu dels darrers anys en els serveis de referència és fins a 
quin punt el web (versions de bases de dades comercials) ha eclipsat l’ús de fonts d’informació 
en paper”. Actualment, les biblioteques universitàries fan èmfasi en l’ús de serveis en línia per a 
usuaris finals per sobre d’altres mitjans, incloent-hi les fonts impreses (encara que moltes 
remarquen la conveniència d’ajudar els usuaris a reconèixer quan una font d’informació 
impresa és la millor opció). Des que en les biblioteques hi ha tants serveis en línia, i tan 
diversos, ajudar els usuaris a moure’s entre els recursos electrònics és un repte: “per exemple, 
ensenyar a un usuari com començar a interrogar una base de dades bibliogràfica, després,  
buscar les revistes en el catàleg i, finalment, utilitzar una altra base de dades o una pàgina web 
de revistes electròniques per aconseguir el text complet”.  
 
 
WEB GRATUÏT O DE PAGAMENT 
 

Cada cop és més difícil distingir entre els recursos web de pagament, el web gratuït, i 
els recursos i catàlegs propis de la biblioteca. Això es deu, en part, al fet que les biblioteques 
han adoptat conscientment la idea del web com a plataforma i model de disseny estàndard. 

 
Els usuaris estan familiaritzats amb el web i, segons diu un bibliotecari: “La conversió 

de les bases de dades a la interfície web ho ha canviat tot, ja que els estudiants saben com 
utilitzar el web, i necessiten menys instruccions per aprendre a interrogar una base de dades. 
Amb tot, encara necessiten ajut per a seleccionar la base de dades més adient i per a utilitzar-
la correctament, però ara es troben menys intimidats per la seva aparença: s’assembla (i, de 
fet, és) a una pàgina web, així que se senten còmodes tot i que encara no sàpiguen com 
buscar de la manera més eficient.” 

 
Moltes d’aquestes biblioteques estan convertint, de manera dràstica, altres formats a 

productes basats en el web. Prefereixen la flexibilitat i, encara que resulti superficial, la imatge 
de consistència que el web dóna en el complex món de la cerca electrònica.  

 
La formació sobre com utilitzar Internet i els recursos web, tant gratuïts com de pagament, és 
una part important dels serveis de referència. Quasi totes aquestes biblioteques ofereixen “in 
situ” assessorament sobre com utilitzar el web i, per fer-ho, utilitzen diferents mètodes de 

                                                           
2 Nota del traductor: Mediated online services 
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formació, que inclouen cursos en grup i en horaris programats, formació en grup sobre un tema 
específic, tallers amb ordinadors, guies impreses, i formació personalitzada. 
 

Ja que un dels grans avantatges de les bases de dades en interfície web és la 
possibilitat de buscar informació sense haver de desplaçar-se a la biblioteca, la formació a 
distància està prenent més importància. Actualment, dues terceres parts d’aquestes 
biblioteques (44 de 70) ofereixen formació a distància utilitzant diversos mitjans. 
 
 
MENYS CONSULTES – MÉS TEMPS 
 

L’èmfasi en la formació té com a objectiu anticipar-se i respondre preguntes abans que 
es converteixin en problemes. En moltes biblioteques, el nombre de consultes ateses pel 
personal de referència ha disminuït progressivament al llarg de tota la dècada, després de patir 
un augment en el moment en què, a finals dels 80, es van introduir les primeres bases de 
dades en CD-ROM. Però els bibliotecaris diuen que, per terme mig, triguen més temps en 
contestar a cada pregunta. Per què? la resposta és perquè “les preguntes de referència han 
esdevingut més complexes i sofisticades”. Els usuaris fan ells mateixos les cerques més 
senzilles, i només pregunten al bibliotecari quan no poden trobar allò que busquen. Un 
bibliotecari veu un “canvi significatiu” en el fet que “actualment molts clients comencen la seva 
pregunta amb una frase com ara: “ja ho he intentat al web i no trobo el que necessito. Em 
podries ajudar?”. 

 
A més, les expectatives més grans es tradueixen en preguntes més difícils i complexes. 

Un bibliotecari veu que: “El canvi més destacable està en el fet que estudiants de 1r i 2n cicle 
fan preguntes cada vegada més complexes, i les expectatives dels usuaris sobre l’accés a la 
informació estan augmentant. Ja no ens demanen que els trobem l’adreça o l’informe anual 
d’una empresa, ara un estudiant espera poder trobar les despeses en R&D, o el nombre 
d’accions venudes pels CEOS (presidents), per exemple. De fet, la majoria d’usuaris creuen 
que, gràcies a Internet, podem trobar la resposta a les preguntes més difícils, i es queden 
sorpresos quan els adrecem a un llibre!”. 

 
Un altre bibliotecari comenta que moltes d’aquestes preguntes complexes requereixen 

“utilitzar bases de dades per a cada tipus específic d’informació (p.e. assajos clínics 
randomitzats, meta-anàlisi, cerques multitemàtiques, etc.) en lloc d’uns quants articles sobre un 
tema”. Encara un altre exemple: “Les preguntes acostumaven a ser de l’estil de: necessito 
informació sobre l’editorial que ha publicat una monografia recent dels Estats Units. En canvi, 
ara els usuaris busquen al WorldCat, al Bowker’s Books in Print, o a Amazon.com per 
respondre a aquesta pregunta, i ens pregunten, per exemple, sobre conferències que han 
tingut lloc a Hongria, s’han publicat a Alemanya, i que han comptat amb col·laboradors 
francesos i italians”. 

 
Una altra causa per la qual es necessita més temps en cada pregunta és l’increment 

del nombre de recursos, en concret dels electrònics, que hi ha disponibles. Això fa que els 
bibliotecaris inverteixin més temps en avaluar les diferents opcions per a contestar una 
pregunta i en explicar-ho als usuaris. Decidir quina és la millor font ha esdevingut més complex, 
tal i com un bibliotecari explica: “Com sempre, hem d’aconsellar una font d’informació tenint en 
compte la temàtica, les dates de cobertura, les habilitats de l’usuari, etc. Però a més, ara, 
també hem de tenir en compte la possibilitat del text complet, la velocitat d’Internet, diferents 
opcions de programari per a la mateixa base de dades, etc.” 

 
Els usuaris no són conscients de la varietat de recursos electrònics que tenen a la seva 

disposició (i el fet que sigui electrònic és tot el que tenen en compte). Fins i tot, dins del propi 
món en línia “l’accés a determinats recursos, com per exemple el text complet, les col·leccions 
de revistes electròniques, o els serveis comercials d’obtenció de documents, no és 
especialment senzill. Ja no és tan fàcil com dir als usuaris que vagin a la sala de revistes o a la 
prestatgeria”. 

 
Ajudar els estudiants a avaluar les fonts d’informació que utilitzen també ha esdevingut 

més important. Els estudiants necessiten aprendre a ser crítics amb la informació que obtenen i 
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sospesar diverses opcions. Un bibliotecari comenta: “el canvi més important ha estat en la 
mentalitat dels usuaris, que cada cop més utilitzen les eines en línia i volen saber quines “són 
les millors” i quines no”.  Un altre bibliotecari assenyala que la confiança a cegues no és res 
nou: “Acostumava a passar que, si alguna cosa estava en versió impresa, aleshores havia de 
ser bona. Ara, si està en línia, ha de ser valuosa”. Alguns usuaris se’n adonen de què 
necessiten ajuda per identificar fonts d’informació de qualitat, al menys, en l’entorn del web. Un 
bibliotecari comenta que “les demandes de consultes en les quals els usuaris necessiten una 
guia per a trobar els millors recursos a Internet, han augmentat”. De fet, els bibliotecaris 
referencistes passen moltes hores ensenyant els usuaris a pensar més enllà del web gratuït, i a 
escollir el millor recurs pel seu tema. 

 
Els bibliotecaris inverteixen més temps en la formació personalitzada dels usuaris. Un 

dels enquestats comenta que “la formació va més enllà del contingut d’una base de dades o el 
seu programari, inclou operadors booleans, tècniques de cerca, Windows, Netscape, el ratolí, 
informació sobre beques, etc. Donem molta més informació encara que l’usuari només hagi fet 
una pregunta, perquè el procés és més llarg i més complex”. En realitat, el punt de trobada del 
taulell de referència serveix als propòsits més diversos. Un altre dels enquestats comenta que: 
“Una pregunta de referència sovint inclou la resposta a la pregunta i la formació de l’usuari en 
l’accés i consulta dels recursos en línia. En aquest sentit, un altre enquestat apunta que “no 
vam haver d’ensenyar mai com obrir un llibre”, però els conceptes més bàsics són encara 
imprescindibles quan es forma els usuaris en l’ús dels recursos electrònics. Malgrat que la sala 
de referència no és el lloc més adequat per a la formació, encara n’és una part important.  
 
 
LES PREGUNTES ESTAN CANVIANT 
 

Es triga més temps en respondre les preguntes perquè la seva naturalesa ha canviat. 
El personal de referència rep preguntes més tècniques, incloses les que fan referència “a 
l’equipament, el programari, la connectivitat, etc., i preguntes sobre com imprimir documents, 
com descarregar informació, o com enviar-la per correu electrònic”. Els professors i els 
estudiants de 2n cicle, pregunten més sobre programes concrets (com l’EndNote, o el 
Reference Manager), o sobre els formats dels documents (com el PDF, o l’HTML). Preguntes 
relacionades amb la connectivitat o la xarxa poden ser massa complexes i sovint fan referència 
a despatxos o departaments concrets. A més, en moltes universitats la biblioteca rep preguntes 
tècniques sobre informàtica no relacionades amb els seus propis recursos, potser pel fet que la 
sala d’ordinadors està en la biblioteca, i altres serveis administratius de la universitat tanquen a 
les cinc de la tarda.  

 
Atès que l’accés als recursos de la biblioteca ja no requereix desplaçar-se físicament a 

la biblioteca, el servei de referència no es limita a respondre a les persones que entren per la 
porta de la biblioteca. Aquest gran canvi és perceptible des del 1991, quan el CD-ROM 
monousuari va ser la tecnologia que més impacte va causar en els serveis de referència de les 
biblioteques. Actualment, els serveis de referència de les universitats reben cada cop més 
consultes en forma electrònica (des de formularis en línia, enllaços de “pregunta-ho al 
bibliotecari” a les pàgines web de la biblioteca, correus electrònics i, en algunes biblioteques, 
xats de consulta en temps real). 
Una de las grans biblioteques comenta que “el nombre de missatges de correu electrònic 
augmenta cada mes” des de l’enllaç que hi ha a la pàgina principal del web de la biblioteca. “Al 
voltant del 50% d’aquestes preguntes vénen de fora de la nostra institució”. 
 

Un altre bibliotecari parla de l’expansió i la integració dels serveis de referència no 
presencials. “Fa tres anys, les preguntes de referència que arribaven a través del correu 
electrònic les contestàvem dues persones (un ajudant del bibliotecari, i el nostre bibliotecari de 
nits). Actualment, tot el personal bibliotecari del servei d’informació comparteix aquesta 
responsabilitat. Durant la jornada de treball organitzem un punt de servei separat per a 
respondre a les preguntes que arriben via telèfon, correu electrònic, o xat”. Algunes d’aquestes 
biblioteques comenten que ofereixen xats centrats en la referència; d’altres, s’ho estan pensant 
i planificant per oferir-ho aviat. Actualment, els usuaris estan acostumats a fer cerques en línia i 
de forma remota, així doncs, els serveis que segueixen aquesta línia tenen bones expectatives 
de creixement. 
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ALFABETISME TECNOLÒGIC VERSUS ALFABETISME INFORMACIONAL 
 

No hi ha cap mena de dubte que els estudiants universitaris del 2001 se senten molt 
més còmodes utilitzant els ordinadors que no pas els estudiants del 1991, o fins i tot els del 
1997. La majoria tenen ordinador a casa i connexió des de la seva habitació, i utilitza 
diàriament l’ordinador i Internet, tan per estudiar com a nivell personal. Això significa que 
moltes de les preguntes de caire tècnic són preguntes “avançades”, set que no suposa 
necessàriament que els estudiants universitaris sàpiguen més sobre recursos d’informació. 
Segons comenta un del enquestats, “Ja ha passat l’època en què la majoria dels estudiants no 
havien utilitzat mai un ordinador; això vol dir que l’alfabetisme tecnològic ha augmentat, però no 
l’alfabetisme informacional; tot i que molts estudiants tractin de dissimular-ho, continuen tenint 
molt poca idea de com s’organitza la informació.  

 
Els usuaris poden ser experts cercant en webs, però no coneixen altres fonts 

d’informació que sovint són més adequades. “L’obstacle més gran a salvar des de fa tres anys 
és la creença que tenen els estudiants que tot es troba en el web. Si estem en contacte amb 
els estudiants, si invertim temps en allunyar-los del web i els dirigim cap als recursos 
disponibles a la biblioteca, sovint sentirem preguntes molt bàsiques, però és una bona 
oportunitat per conduir-los cap als recursos més adients”. Les biblioteques universitàries han 
establert el compromís de millorar l’alfabetisme informacional dels seus campus, i això suposa 
un esforç important i continuat.  
 
 
ELS BIBLIOTECARIS REFERENCISTES 
 

També vam preguntar sobre els canvis del treball del bibliotecari referencista durant els 
darrers tres anys. En una tendència que es va iniciar a mitjan dels ’90, la majoria dels 
bibliotecaris troben les tasques de referència més profitoses i “més divertides”. L’oportunitat de 
trobar una bona resposta ha augmentat, i poden “veure incrementar la seva satisfacció quan 
preguntes que abans resultava impossible contestar (p.e. el nombre de vegades que la paraula 
“amor” surt en una novel·la de D.H. Lawrence) queden resoltes amb força rapidesa”. A més, 
“les noves tecnologies han permès que els serveis de referència donin una imatge més 
actualitzada i informatitzada als usuaris i, també, als òrgans administratius de la universitat”.  

 
Amb tot, el procés de canvi pot resultar intimidatori i quasi tots els bibliotecaris troben 

que tenen més coses a fer i menys temps per fer-les. La majoria dels enquestats comenten que 
inverteixen més hores avaluant recursos electrònics (nous o millorats), mantenint-se al dia dels 
canvis en els buscadors d’Internet, i investigant les novetats tecnològiques (en maquinari i 
programari). El canvi més important en la pròpia percepció dels bibliotecaris, ho resumeix un 
dels enquestats: “Aquesta explosió (de recursos) qüestiona el propi concepte d’aquells que 
pensen que, com a bibliotecaris, tenen l’obligació de conèixer-ho tot sobre tots els recursos. 
Les noves tecnologies ajuden als serveis de referència només en la mesura en què els 
bibliotecaris han incorporat aquestes tecnologies (i, cada vegada més, els bibliotecaris són 
valorats per la seva capacitat de dominar els recursos desconeguts)”. 

 
Alguns dels enquestats creuen que hi ha bastants casos de bibliotecaris desmotivats, 

però són més comuns els comentaris com aquest: “Crec que tot el nostre personal de 
referència (i tenen totes les edats, des del més jove que té 25 anys fins al més gran que en té 
72) ha assumit els serveis electrònics, i ha treballat molt per dominar el seu funcionament”. 

 
Disposar de temps per a la “formació continuada” del personal és crucial, explica un 

altre, perquè “hi ha moltes coses per absorbir i fer, però no hi ha prou temps”. Alguns dels 
enquestats comenten que han reduït la seva dedicació a les tasques més “tradicionals” per a 
disposar de més temps per a dedicar al professorat,  treballar en contacte amb els estudiants, 
crear i mantenir pàgines web, establir un servei virtual de referència, i participar en 
l’alfabetització informacional del campus. També es menciona la reducció en processos i 
serveis, com ara els arxius o les versions impreses de guies de cerca, i la reducció del nombre 
de bibliotecaris que estan al taulell de referència en favor de concedir cites prèvies.  
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Un bibliotecari apunta el que podria ser el paradigma del bibliotecari referencista de la 

universitat en el nou mil·leni: “Voldria dir que el treball del personal del servei de referència no 
ha canviat dràsticament en els darrers 10 anys. Sí, disposem de més serveis de referència 
electrònics, però l’atenció a la interacció personal, ja sigui en línia o personalment, és encara 
molt important. Crec que els bibliotecaris inverteixen més temps col·laborant amb els 
professors, sobretot en la tasca de seleccionar pàgines web de qualitat. De fet, tot i que el 
nombre de recursos nous ha augmentat dràsticament, ja estàvem acostumats a anar-los 
incorporant; només ens hem adaptat a nous formats”. Un altre bibliotecari resumeix: “Tant se 
val quin sigui el nostre sentiment envers les noves tecnologies (les estimem, les odiem), el fet 
és que hem assumit que ja no podem treballar sense elles”. 
 
 
CANVIS EN EL NOU MIL·LENI 
 

Fa deu, o potser només cinc anys, l’allau de noves opcions i nous títols estava marcant 
un ritme frenètic de canvi en les biblioteques. Al 1991, el volum de novetats en CD-ROM 
semblava aclaparar a alguns dels bibliotecaris que van respondre a la nostra primera enquesta, 
i que van ser els protagonistes del canvi d’un món de referència centrat en les fonts impreses, 
als inicis del món digital. (Realment, les coses han canviat, i un clar exemple el troben en el 
declivi de les bases de dades en CD-ROM, amb una clara tendència, com ha de ser, a la 
desaparició). “El CD-ROM va ser, naturalment, només el principi, perquè al llarg dels vuit 
primers anys d’aquesta dècada semblava que cada any aparegués un nou format per a la 
informació. Aquests formats van tenir un fort impacte en el desenvolupament de la col·lecció, 
en les especificacions del maquinari, en el personal, i també en els pressupostos”.  

 
Tot i que les biblioteques continuen incorporant novetats (com els lectors de llibres 

electrònics) i nous títols, la idea d’anar afegint “més i més” no és el missatge més destacable 
dels últims anys de la dècada. El domini de la World Wide Web, ja sigui com a format de 
transició o com a portal de recursos en molts altres formats, ha creat un efecte de calma que ha 
permès a les biblioteques concentrar els seus esforços en un únic format que es prou conegut 
tant pel personal, com pels usuaris. 

 
Des que ens vam concentrar en el web s’ha produït una pausa en la introducció de 

nous formats que ha permès obrir les portes a canvis importants i profunds en els serveis de 
referència de les biblioteques universitàries; aquests canvis demostren una maduresa amb la 
tecnologia, alhora que són indicadors del seu establiment en una nova era de la referència 
electrònica. Pels bibliotecaris referencistes del nou mil·leni, els recursos i serveis electrònics 
s’han convertit en una peça clau indispensable per al desenvolupament del seu treball.  
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