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RESUM 
 
A mesura que els bibliotecaris anaven integrant documents audiovisuals a les seves 
col·leccions i més endavant documents electrònics, van passar de fer la selecció com una 
activitat individual a fer-la com una activitat en grup. Els bibliotecaris feien esforços per 
mantenir-se en el centre del procés de selecció resultant i incorporar-lo a l’organització de la 
biblioteca. No obstant, amb l’arribada d’Internet i la capacitat de compartir simultàniament 
recursos virtuals, el desenvolupament cooperatiu de la col·lecció mitjançant acords consorciats 
es va generalitzar un cop més. La capacitat dels consorcis de comprar productes a un preu 
millor que les biblioteques individualment els ha pogut fet molt populars entre els agents 
finançadors. Tanmateix, com a resultat d’això ha minvat el paper del bibliotecari responsable de 
la selecció (“selector”). A mesura que s’accelera la compra de recursos virtuals, especialment a 
través dels acords consorciats, desapareixerà gradualment l’autonomia de la biblioteca local i 
les funcions dels bibliotecaris canviaran de manera dràstica. Aquesta ràpida transformació 
s’il·lustra amb un debat d’OhioLINK i els seus efectes, tant positius com negatius, en una de les 
biblioteques membres del consorci. 
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INTRODUCCIÓ 
 
Hi hagué un temps en què els bibliotecaris compraven principalment llibres i revistes i era fàcil 
basar-se en eines de selecció com les ressenyes bibliogràfiques i les obres de referència 
estàndards. Abans de la sentència Thor Power Tool Co. v. Commissioner (439 U.S. 522, 
1979)1, els editors tenien un inventari de les seves publicacions (Loe, 1986). Els bibliotecaris 
podien estar pendents de les ressenyes bibliogràfiques amb l’objectiu de fer seleccions 
serioses per als fons de la biblioteca. La selecció era essencialment una tasca individual sense 
tenir en compte qui la feia o com s’organitzava. 
 
Quan les biblioteques començaren a comprar documents audiovisuals, les decisions de 
selecció esdevingueren més complexes. El contingut i la relació amb la col·lecció van deixar de 
ser els únics factors principals a considerar a l’hora de comprar. Un document que podia ser 
adequat pel seu contingut i per la seva relació amb la col·lecció podia no ser compatible per a 
l’ús amb l’equipament existent. Com que l’adquisició de documents audiovisuals creixia, els 
bibliotecaris toparen probablement per primera vegada amb la qüestió de les llicències. 
 
Les llicències que requereixen adherir-se a una sèrie d’obligacions contractuals solen ser molt 
més restrictives que la legislació dels drets d’autor. Les biblioteques tenen una regulació 
independent pel que fa a les obres que posseeixen protegides per aquesta legislació. No 
obstant, aquest no és el cas dels documents amb llicència d’ús (“licensed materials”), ja que la 
necessitat d’una autorització (“licensing”) va introduir un canvi fonamental en la relació entre la 
biblioteca i la informació que es posava a disposició del públic. Això esdevingué encara un altre 
factor important a considerar abans de comprar. A més d’aquesta major complexitat hi havia, 
en molts casos, un preu més elevat per ítem del que generalment es pagava pels llibres. 
Estava clar que la presa de decisions individual no era adequada per aquesta tasca en qüestió 
(Coyle, 1997, pp. 108-109). 
 
Aquests i altres factors portaren moltes biblioteques a adoptar un model de presa de decisió en 
grup per a la selecció d’aquests documents cars i complexes. El nou model va reunir no només 
l’expertesa temàtica sinó també l’expertesa tècnica. Així, quan l’era de la informació electrònica 
va començar a impactar les biblioteques a mitjans dels anys vuitanta, els bibliotecaris ja tenien 
una certa experiència a l’hora de seleccionar documents d’una complexitat similar. És dubtós, 
però, que comprenguessin fins a quin punt aquests nous productes afectarien els processos i 
procediments tradicionals de la biblioteca. 
 
Aquest article analitza algunes de les maneres en què els recursos electrònics han impactat en 
les pràctiques tradicionals de la biblioteca i com algunes d’aquestes pràctiques han començat a 
canviar. Des de l’evolució dels rols del bibliotecari d’adquisicions (“bibliographer”), del 
catalogador i del bibliotecari referencista, fins a l’impacte dels nous consorcis de biblioteques 
en la missió de cada biblioteca membre, la biblioteconomia s’està transformant ràpidament tot 
passant de ser una indústria basada en el paper i enfocada a la propietat de documents físics, 
a ser una indústria virtual on els rols futurs poden acabar desdibuixant-se. Les experiències 
d’una biblioteca il·lustraran la velocitat amb què s’està donant aquesta transformació.  
 
 
EL CREIXEMENT DELS RECURSOS ELECTRÒNICS 
 
Malgrat que la informació en format electrònic es va crear amb l’arribada de l’ordinador en els 
anys cinquanta, no va ser fins a principis dels seixanta que es va desenvolupar la primera base 
de dades adequada per a la cerca. MEDLARS va ser el primer sistema informatitzat de 
recuperació de la informació sota demanda, i es va desenvolupar principalment per a la 
professió mèdica. El 1971, MEDLINE, la versió en línia de MEDLARS, va ser el primer gran 
servei de cerca a una base de dades en línia commutada. L’any següent, DIALOG oferia la 
primera base de dades comercial pública en línia. Amb aquestes primeres bases de dades, no 
                                            
1 Aquesta sentència reafirma la importància per part de les empreses de mantenir inventaris dels seus productes amb 
la finalitat de controlar millor la seva comptabilitat i respondre així als requeriments legals establerts als Estats Units 
(Nota de la traductora) 
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hi havia decisions reals d’adquisició, ja que s’oferien com a serveis d’accés als quals les 
biblioteques es podien subscriure. La cerca real en aquestes bases de dades produïa despeses 
que moltes biblioteques traspassaven als usuaris. Encara que la revolució de la informació 
estava òbviament molt avançada, no va ser fins després de la introducció del CD-ROM a 
mitjans dels anys vuitanta, que els recursos electrònics començaren a tenir un major impacte 
en les pràctiques de selecció de les biblioteques (Meadow, 1988). 
 
Molts dels primers productes en CD-ROM que s’oferien a les biblioteques eren versions de 
bases de dades en línia més àmplies i se subministraven en base a una subscripció en la qual 
la possessió de les dades romania a mans de l’editor / productor. Inicialment, el preu del 
producte incloïa la llicència de consulta del contingut i possiblement la compra d’un ordinador i 
un lector de CD-ROM ja que encara no hi havia estàndards establerts. La compra d’aquest 
equipament com a part del cost del producte d’informació no sempre era fàcil. Sovint 
l’adquisició d’equipament no es considerava un ús apropiat del pressupost de fons bibliogràfic. 
Tanmateix, inicialment, els pressupostos d’equipaments no sempre eren prou elevats o prou 
flexibles, per adaptar-se a aquesta nova demanda. Pel que fa als documents audiovisuals, el 
seu preu per unitat era elevat i l’ús sovint estava limitat a una sola persona cada vegada.  
 
Tot i que eren molt cars al començament, els productes en CD-ROM van evolucionar poc a poc 
cap a uns preus més raonables. Atès que es generalitzava cada cop més la disponibilitat 
d’ordinadors personals a la major part de biblioteques, els CD-ROM van començar també a ser 
molt populars. Inicialment, aquestes bases de dades en CD-ROM podien ser utilitzades només 
per una sola persona a la vegada, la qual cosa era un gran inconvenient, especialment tenint 
en compte el seu elevat cost. L’alternativa era comprar la base de dades en cinta magnètica i 
instal·lar-la al sistema informàtic local, cosa que podia proporcionar accés simultani a diversos 
usuaris. Això, però, resultava ser una solució molt cara que la majoria de biblioteques no es 
podien permetre. De mica en mica, es van anar trobant solucions a nivell de maquinari i de 
programari que permetien l’accés simultani de diversos usuaris a la mateixa base de dades en 
CD-ROM. Algunes biblioteques fins i tot van trobar la manera de proporcionar accés als 
productes en CD-ROM des de punts de fora de la biblioteca. 
 
Mentre s’enfrontaven amb aquests avenços tecnològics, els bibliotecaris continuaven prenent 
decisions de selecció molt acurades pel que fa a aquests productes tan cars. Habitualment les 
decisions de selecció les prenien un grup que incloïa especialistes temàtics, bibliotecaris 
referencistes, bibliotecaris formadors (“instruction librarians”) i personal tècnic. No obstant, just 
quan els bibliotecaris semblaven haver centrat el tema de la selecció de documents electrònics 
tal com ho havien fet amb els documents audiovisuals, va arribar un nova tecnologia: el World 
Wide Web.  
 
 
INTERNET 
 
Durant els anys seixanta i setanta el Departament de Defensa dels Estats Units va crear una 
xarxa de comunicació anomenada Advanced Research Projects Agency network (ARPANet) 
per a donar suport a la recerca militar i va connectar centres informàtics militars, de recerca i 
acadèmics. Reconeixent el valor que tenia connectar centres informàtics per a tot tipus de 
recerca, el 1981 la comunitat universitària va crear la seva pròpia xarxa interna de treball que 
es va anomenar Internet. De mica en mica, es van desenvolupar altres xarxes de treball, com 
NSFNet que connectava els sis centres de supercomputació NSF dels Estats Units. Aviat hi va 
començar a haver trànsit de dades entre els llocs Internet universitaris i això va esdevenir el 
veritable eix vertebrador de la Internet d’avui (Coyle, 1997, p. 18). Actualment Internet és 
internacional i connecta tota mena de xarxes en més de setanta-cinc països del món (Johnson, 
1994, p. 64). 
 
Cap a principis dels noranta, persones de tots els nivells de l’ensenyament superior havien 
començat a tenir accés al correu electrònic. Utilitzant el Telnet, els bibliotecaris podien fer 
cerques als catàlegs en línia de moltes biblioteques i, amb els FTP, la informació electrònica es 
podia transferir d’un lloc a un altre. Els editors començaven també a experimentar diverses vies 
per a publicar revistes electrònicament, i, cap al 1993, hi havia més de 3.000 títols disponibles 
en formats electrònics (Evans, 1995, p. 204). No obstant, no va ser fins al desenvolupament del 
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World Wide Web (WWW) a mitjans dels noranta, que va fer-se evident que havia començat una 
altra revolució de la informació veritablement transformadora.  
 
El web, actualment la part principal d’Internet, es basa en una tecnologia anomenada hipertext, 
i la combina amb les tècniques de recuperació de la informació (Johnson, 1994, p. 75). La 
informació es pot emmagatzemar al web en qualsevol format ja sigui text, gràfics, so o vídeo. 
Malgrat que al principi estava limitat per interfícies exclusivament textuals, amb el 
desenvolupament integral de les interfícies gràfiques d’usuari (GUI, “graphical user interface”), 
aquest sistema d’informació a la vegada poderós i senzill d’utilitzar, ha experimentat un 
creixement extraordinari en molt pocs anys. Les GUI van permetre una facilitat sense 
precedents pel que fa a l’accés i l’ús dels catàlegs automatitzats de les biblioteques, la majoria 
de les quals proporcionaven als usuaris accés als catàlegs mitjançant Internet. Per a les 
biblioteques, tanmateix, un dels usos més innovadors del WWW és proporcionar accés a bases 
de dades que no cal instal·lar en ordinadors centrals ni cal comprar en CD-ROM. A més, les 
persones, les institucions i les empreses de tot arreu han posat una increïble quantitat 
d’informació al web. I, evidentment, el web ha impulsat extraordinàriament el desenvolupament 
de tot tipus de publicacions electròniques. 
 
 
EL CANVI DE FUNCIÓ DEL BIBLIOTECARI D’ADQUISICIONS TRADICIONAL2: EL 
PANORAMA DES DE LA PROFESSIÓ 
 
El 1987 Bryant, va descriure com l’organització del desenvolupament de la col·lecció a les 
biblioteques universitàries abastava des del desenvolupament de la col·lecció que duia a terme 
un sol bibliotecari fins al que realitzava un comitè de bibliotecaris, passant pel 
desenvolupament de la col·lecció que era exercit per una unitat separada de la biblioteca. El 
1991, Creth suggerí un model de desenvolupament de la col·lecció amb un administrador 
principal combinat amb equips de “bibliotecaris de tota la biblioteca que tenen un coneixement 
temàtic adequat per acceptar responsabilitats de gestió de la col·lecció” (p. 79). G. Edward 
Evans, en el seu text del 1995 sobre el desenvolupament de la col·lecció estàndard, 
Developing Library and Information Center Collections, afirma que l’organització de les tasques 
de selecció a les biblioteques és l’”element en el qual hi ha les més grans variacions entre els 
tipus i dins dels mateixos tipus” de biblioteques i, pel que fa a les biblioteques universitàries, 
descriu diversos mètodes de selecció diferents: “Només professors, comitès conjunts de 
professors i bibliotecaris, només bibliotecaris, o especialistes temàtics” (p. 24). 
 
Evans admet que, mentre alguns autors suggereixen la fi del desenvolupament de la col·lecció 
amb l’arribada de la biblioteca virtual, ell creu que la selecció i el desenvolupament de la 
col·lecció “romandran com una funció important sigui quin sigui l’entorn que comporti la 
tecnologia” (p. 26). Tant si Evans té raó com si no respecte al futur del desenvolupament de la 
col·lecció, en els darrers vint anys, han canviat moltes coses en la forma en què les 
biblioteques duen a terme les seves funcions bàsiques. Els bibliotecaris comencen a tenir 
notícia que alguns dels vells mètodes (per exemple, bibliotecaris temàtics responsables de la 
selecció (“subject selectors”) treballant als seus despatxos per construir una col·lecció 
exhaustiva) ja no són adequats a les necessitats de l’organització. Durant molts anys, els 
bibliotecaris responsables de la selecció s’havien d’enfrontar amb l’alteració provocada per la 
crisi dels preus de les revistes, cosa que s’afegia a la manca de pressupost per a les compres 
de fons bibliogràfic. Ara, “les forces econòmiques i els avenços tecnològics s’han combinat per 
crear un nou entorn, un entorn en què l’accés als recursos col·lectius erudits que cap biblioteca 
en solitari no es podria permetre substitueix la històrica fita de la col·lecció exhaustiva” (Harloe 
& Budd, 1994, p. 83). 
 
En aquest nou entorn, en què els usuaris estan creant ràpidament les seves pròpies 
biblioteques virtuals i en què tothom sembla ser un “expert” en el web, cal que els bibliotecaris 
tornin a examinar el seu paper i les seves funcions. Molts programes de biblioteques i instituts 
han explorat els reptes que han d’afrontar els bibliotecaris quan examinen la durant tant de 
temps lloada missió de la biblioteca, “reunir documents que atreguin el nostre usuari en 
qualsevol moment, i fer-los de seguida disponibles localment” (Strauch, 1992, p. 13). 

                                            
2 A l’original “traditional bibliographer” (Nota de la traductora) 
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Nancy Cline (1994), actualment bibliotecària Roy E. Larson de la Harvard College Library, ha 
tractat aquest tema. Suggereix que, més que mirar què està passant en els llocs ocupats pel 
personal de desenvolupament de la col·lecció, caldria examinar com els programes de 
desenvolupament de la col·lecció estan satisfent les necessitats emergents de les institucions. 
Aquesta autora creu que simplement comprant documents no els fem pas més valuosos, sinó 
que més aviat el que ens posa al corrent del desenvolupament de la col·lecció són els convenis 
d’accés, els plans d’estudis i comprendre com s’estan duent a terme realment la recerca i la 
investigació. Cline conclou que aquests factors suggereixen que les tasques de 
desenvolupament de la col·lecció haurien d’involucrar el màxim nombre de gent en aquesta 
activitat tan important, més que limitar-la als bibliotecaris temàtics d’adquisicions (p. 18). 
 
Ja l’any 1981, Paul Mosher, vicerector i director de biblioteques de la University of 
Pennsylvania, va proposar un canvi del desenvolupament de la col·lecció entès com a 
adquisicions, selecció i creixement de la col·lecció, cap a una gestió de la col·lecció que 
inclogués “un radi d’acció molt més ampli de política, planificació, anàlisi i activitats de 
cooperació” (dins Branin, 1994, p. xii). El 1993, Mosher recomanava “als bibliotecaris 
responsables del desenvolupament de la col·lecció connectar el passat amb el present 
gestionant de manera efectiva la convergència dels sistemes d’informació impresos i els 
electrònics” (dins Branin, 1994, p. xii). 
 
Ross Atkinson (1994), sotsdirector de la biblioteca universitària de la Cornell University, creu 
que, si bé aquesta convergència pot ser que no elimini la necessitat de la selecció com a servei 
d’informació que avalua les fonts, sí que “gairebé certament... farà obsolet el desenvolupament 
de la col·lecció com a funció operacionalment separada” (p. 102). Aquest autor conclou que “el 
desenvolupament de la col·lecció com a tasca bibliotecària separada... probablement no 
sobreviurà a l’eventual desaparició del paper... [però] tindrà, no obstant, un rol crític en la 
transició del paper a l’accés en línia” (p. 102). Atkinson creu que la responsabilitat més crítica i 
més important del desenvolupament de la col·lecció en la transició “serà assegurar que els 
bibliotecaris responsables de la selecció comencin a aprendre més, i a crear llaços 
administratius més estrets amb el que ara són les tasques de catalogació i referència per tal de 
preparar el camí pel que serà la inevitable fusió de la selecció amb aquestes dues tasques” (p. 
106). 
 
 
ELS DOCUMENTS VIRTUALS ESTAN CANVIANT EL PAPER DEL BIBLIOTECARI 
RESPONSABLE DE LA SELECCIÓ 
 
Els bibliotecaris que actualment estan implicats en tasques de selecció i desenvolupament de 
la col·lecció se senten particularment amenaçats ja que lluiten per mantenir la seva pertinència 
en les organitzacions. Tal com diu James Campbell (1998), la creixent disponibilitat 
d’informació a través d’Internet juntament amb “la ubiqüitat del web comporta que els nostres 
usuaris s’estiguin movent cap a la biblioteca digital tant si ens agrada com si no” (p. 44). Un 
dels primers reptes per als bibliotecaris responsables de la selecció en l’era de la informació 
electrònica era si comprar o no aquests nous documents, ja que el caràcter de les llicències 
canviava el control que les biblioteques tenien sobre el producte. Un altre repte era implicar 
especialistes tècnics adequats, a més dels bibliotecaris temàtics responsables de la selecció, 
en el procés de presa de decisions degut a la complexitat de posar aquests nous documents a 
disposició dels usuaris (Davis, 1997, p. 392). Els bibliotecaris lluitaren després perquè la 
selecció i el processament dels documents electrònics es mantinguessin dins dels canals de 
funcionament tradicional, però continuaven topant amb qüestions com si calia catalogar o no 
els documents dels quals la biblioteca tenia llicències de consulta però que no eren propietat 
seva, per no mencionar el problema de com catalogar-los.  
 
Mentre els catalogadors lluitaven amb el tema de com incorporar aquests nous documents als 
catàlegs, els bibliotecaris referencistes van passar a l’acció. Tal com descriu Kathleen Kluegel 
(1998):  
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En l’espai de referència virtual, moltes biblioteques de referència creen estructures 
de suport per a col·leccions calidoscòpiques a través de les seves pàgines inicials 
(“homepages”), tot proporcionant un mapa mental de l’espai intel·lectual i marcant-
lo en el web. Algunes d’aquestes pàgines inicials divideixen els recursos per tipus: 
directoris, enciclopèdies, índexs, etc. Altres els divideixen per funció: com trobar 
dades, com escriure un treball, etc. En tots aquests casos, els bibliotecaris 
referencistes estan concebent sistemes d’accés intel·lectuals que la comunitat 
d’usuaris pot trobar i utilitzar. (p. 24) 

 
Malgrat que els recursos electrònics s’han ampliat molt més enllà del que inicialment eren els 
resums i índexs, Kluegel creu que els bibliotecaris referencistes tenen un paper important a 
l’hora de configurar les eines d’accés a tots aquests recursos. L’autora afirma: “Crec que la 
creació d’una infrastructura intel·lectual per als recursos electrònics s’aconseguiria més aviat si 
els processos d’identificació, selecció i descripció es combinessin amb els serveis de referència 
i d’accés d’una biblioteca” (p. 27). Kluegel declara també que l’estructura organitzativa de la 
biblioteca ha de canviar per acollir un paper ampliat del bibliotecari referencista pel que fa al 
desenvolupament de la col·lecció de manera que aquests objectius puguin assolir-se de 
manera més ràpida. Bonnie MacEwan (1998) creu que “una de les qüestions més crítiques a 
les quals s’enfronta actualment el desenvolupament de la col·lecció és com conduir 
conjuntament de la manera més efectiva l’expertesa temàtica, tècnica i de servei” (pp. 11-12). 
 
Tanmateix, a mesura que els bibliotecaris miren de dominar Internet i de mantenir en el centre 
la selecció i el processament dels recursos electrònics, hi ha un altre desenvolupament que al 
capdavall pot canviar la mateixa essència del procés de seleccionar col·leccions i posar-les a 
disposició dels usuaris. Els bibliotecaris han buscat durant molt de temps solucions al dilema de 
massa pocs diners enfront de massa recursos. Així, al llarg del temps, han sorgit i desaparegut 
tota mena de programes cooperatius de  desenvolupament de la col·lecció. Un dels obstacles a 
aquests programes ha estat la dificultat de compartir els documents adquirits cooperativament. 
No obstant, ara que les biblioteques tenen la capacitat d’accedir a recursos virtuals compartits 
en el mateix instant en què els necessiten, és inevitable que hi hagi nous programes 
cooperatius de compra. 
 
 
COOPERACIÓ BIBLIOTECÀRIA I DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LECCIÓ 
 
Les biblioteques tenen una llarga història en la cooperació per compartir recursos. 
Històricament, formaven xarxes amb l’objectiu de facilitar el préstec interbibliotecari a través de 
la creació de catàlegs col·lectius, de proporcionar condicions de préstec recíproques als usuaris 
de les biblioteques consorciades, i desenvolupar programes de desenvolupament cooperatiu de 
la col·lecció. En els anys setanta va arribar l’automatització i les biblioteques tornaren a fixar-se 
en els acords cooperatius per a compartir equipaments, programaris, i habilitats. Per exemple, 
en el cas de la Colorado Alliance of Research Libraries, les biblioteques membres ajuntaven 
recursos en un esforç per a crear un sistema bibliotecari compartit; això al seu torn facilitava la 
utilització conjunta de recursos mitjançant un sistema informàtic centralitzat comú. Sobretot, 
totes aquests activitats tenien el propòsit de facilitar que es compartissin recursos físics, 
principalment llibres i revistes. 
 
D’aquests tres objectius, els esforços adreçats al desenvolupament cooperatiu de la col·lecció 
han estat els menys reeixits. Tradicionalment, els programes de desenvolupament cooperatiu 
de la col·lecció implicaven dividir la responsabilitat d’adquirir els documents perifèrics, entenent 
com a tal els materials de recerca amb poques possibilitats de tenir un alt nivell de demanda 
per part de les institucions consorciades. No obstant, malgrat la creença generalitzada que amb 
la construcció cooperativa de col·leccions es podia millorar significativament la qualitat del 
servei de la biblioteca, aquests esforços no comportaren els resultats desitjats. Les raons 
d’aquest fracàs van des del rebuig de les biblioteques a l’hora de finançar els esforços 
necessaris per al seu assoliment, la seva mala disposició per abandonar l’autonomia i la cultura 
acadèmica competitiva, fins a l’actitud poc realista de situar les demandes del consorci per 
sobre de les prioritats locals (Shreeves, 1997, p. 373, 376). 
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Malgrat el fracàs de les aproximacions tradicionals al desenvolupament cooperatiu de la 
col·lecció, Shreeves (1997) observa que “el futur del desenvolupament cooperatiu de la 
col·lecció està inextricablement lligat al futur del desenvolupament de la col·lecció en sí” (p. 
383). A més afirma que  “el fet que el desenvolupament de la col·lecció es fonamenti de 
manera innata en l’objecte físic, i se centri en la distinció del que Atkinson anomena la 
col·lecció i l’anti-col·lecció, fa que la seva funció en el futur món digital sigui qüestionable en el 
millor dels casos” (dins Shreeves, 1997, p.383). Shreeves continua traçant l’emergència d’un 
nou tipus de desenvolupament de la col·lecció en l’era electrònica basat en la manca de 
propietat. Mentre que, abans, els programes de desenvolupament cooperatiu de la col·lecció es 
basaven en la propietat dels documents menys utilitzats, els nous programes es basen en les 
llicències per accedir als documents més utilitzats. Tal com remarca Shreeves, “fins i tot quan 
es tracta d’informació de recerca intensiva (“research-intensive information”), la capacitat de 
proporcionar accés immediat des d’on sigui la fa molt més susceptible de ser compartida que 
no els documents perifèrics que eren l’objecte tradicional del desenvolupament cooperatiu de la 
col·lecció” (p. 385). 
 
Shreeves no només veu una transformació en el significat tradicional del desenvolupament 
cooperatiu de la col·lecció, sinó que també preveu un canvi fonamental en la naturalesa de tot 
el treball de desenvolupament de la col·lecció. Creu que “la funció de seleccionar possiblement 
passarà cada cop més a mans dels usuaris, els quals explotaran les eines que els proporcionin 
les biblioteques i altres per a identificar i recuperar documents a través de la xarxa” i que 
aquests responsables del desenvolupament de la col·lecció esdevindran els gestors dels drets 
electrònics tot assegurant que els usuaris institucionals obtinguin l’accés i la informació que 
necessiten (p. 386). 
 
 
EL DESENVOLUPAMENT COOPERATIU DE LA COL·LECCIÓ I EL RENAIXEMENT DELS 
CONSORCIS 
 
Encara que les biblioteques s’han associat des de fa temps en consorcis, sembla que 
recentment, els acords consorciats han esdevingut més populars que mai. D’acord amb William 
Potter (1997), “les biblioteques universitàries estan formant consorcis per a proporcionar accés 
comú als recursos electrònics a través d’Internet, i estan formant aquests consorcis a nivell 
estatal3” (p. 416). Molts d’aquests nous esforços cooperatius han estat per mandat 
d’institucions governamentals amb l’única finalitat de compartir una col·lecció bàsica de 
productes electrònics. En altres casos, antics consorcis han obtingut un nou contracte de per 
vida tot acceptant també el repte de desenvolupar cooperativament biblioteques electròniques 
o virtuals. 
 
Tant si són nous com antics, els consorcis actualment més reeixits realitzen tres funcions 
bàsiques. Aquestes funcions són compartir recursos físics, proporcionar connexions a Internet i 
al web, i proveir l’accés a recursos electrònics. Aquesta darrera funció es pot assolir de 
diverses maneres. El consorci pot actuar com a agent que compra col·lectivament per a obtenir 
el millor preu pels productes electrònics que després cada biblioteca pot seleccionar a voluntat 
sempre que se n’hagi adquirit un mínim establert. Un altre plantejament generalitzat és que el 
consorci compri un producte electrònic, l’instal·li en un servidor local, i proporcioni a tots els 
seus membres accés per línia commutada o per Internet. El tercer mètode, i progressivament el 
més corrent, és que el consorci obtingui la llicència del producte per a tots els seus membres i 
els proporcioni una passarel·la d’accés o proveeixi als membres accés directe al lloc web del 
producte (Potter, 1997, p. 429). 
 
La primera raó, i possiblement la més factible, de l’èxit d’aquests nous consorcis ha estat la 
capacitat d’obtenir uns preus més favorables dels que cada biblioteca pot obtenir de forma 
individual. A més a més, amb l’accés a una important reserva de fons, els directors dels 
consorcis són capaços d’atraure més fàcilment l’interès dels productors / editors, els quals ara 
poden negociar sumes de diners més grans procedents de menys compradors. També s’han 
identificat raons de caire més idealista per explicar l’èxit dels consorcis. Aquestes raons són la 
capacitat de proveir un major accés a una col·lecció bàsica de documents necessaris per a les 

                                            
3 Es refereix als estats que formen els Estats Units d’Amèrica (Nota de la traductora) 
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biblioteques més petites del grup, la millora del nivell de servei i d’aprofitament per part dels 
usuaris fins aleshores exclosos de l’accés a recursos cars que les seves biblioteques no els 
podien proporcionar, i la possibilitat que els consorcis siguin capaços de contribuir a la 
contenció dels costos futurs (Potter, 1997, p. 430-31). 
 
El mateix èxit dels consorcis en el desenvolupament cooperatiu de recursos electrònics 
compartits ha creat també alguns dilemes entre els bibliotecaris, especialment en els que es 
troben implicats en les decisions de selecció. Els bibliotecaris reconeixen de bon grat que les 
compres dels consorcis han suposat l’accés a un grup de recursos més ampli del que mai 
abans havia estat possible, un benefici innegable. Tanmateix, tal com explica Patricia Iannuzi 
(1998): 
 

Fins i tot si sou la persona asseguda en una taula representant la vostra institució, 
no teniu control sobre les decisions adoptades pel grup. Prioritats conflictives, el 
procés de construcció de consens, i les infrastructures de sistemes de les 
biblioteques membres, tots són factors que contribueixen a la selecció final de 
serveis. (p. 2) 

 
És a dir, com va manifestar Kluegel (1998), “el paper dels consorcis en l’adquisició de recursos 
electrònics de referència ha diluït la influència dels bibliotecaris referencistes en la formació de 
la col·lecció de referència, però ha incrementat la diversitat de recursos disponibles” (p. 23). 
Aquesta manca d’influència en el procés de selecció pot donar als bibliotecaris referencistes un 
sentiment d’alienació respecte de la col·lecció a la qual estan donant servei. En alguns casos, 
aquesta alienació és el resultat del fet que els diners institucionals es gastin en recursos 
electrònics amb un valor que els clients locals consideren menor, mentre que no hi ha prou 
diners per comprar altres documents considerats més valuosos per als usuaris locals (Iannuzzi, 
1998, pp.2-3). 
 
 
UNA MIRADA MÉS PROPERA A UN DELS “NOUS” CONSORCIS 
 
OhioLINK és un consorci de setanta-cinc biblioteques universitàries d’Ohio, tant d’institucions 
públiques com privades. El concepte original d’OhioLINK va començar com un esforç per 
controlar la construcció de noves biblioteques, proporcionant facilitats d’emmagatzematge 
regional. Des d’aquest inici la idea va evolucionar cap a compartir principalment els documents 
impresos a través d’un sistema bibliotecari centralitzat, que roman com a part vital del programa 
actual del consorci. “Tanmateix, la seva funció ha evolucionat cap a proporcionar recursos 
electrònics, i es podria dir que ara el seu propòsit més destacat és utilitzar la influència del seu 
consorci per assolir l’objectiu de subministrar tants recursos electrònics com sigui possible al 
preu més baix que es pugui negociar” (Potter, 1997, p. 424). 
 
OhioLINK proporciona una gran diversitat de recursos electrònics, amb més de 90 bases de 
dades de recerca, 2.500 revistes electròniques i, recentment, un centre de mitjans digitals. 
Molts d’aquests productes els finança totalment OhioLINK. D’altres els compra col·lectivament a 
un preu rebaixat cada biblioteca membre, si és que així ho decideix, amb recursos aportats a 
un fons de reserva tant pels membres del consorci com per l’oficina central, o bé són finançats 
per tot el consorci en base a una fórmula que sol incloure alguns recursos amb caràcter 
d’incentiu també per part de l’oficina central del consorci. Malgrat que tots aquests recursos són 
molt importants per als membres del consorci, potser l’Electronic Journal Center (EJC) és el 
desenvolupament més apassionant del programa d’OhioLINK. 
 
L’EJC conté actualment les col·leccions completes de les revistes electròniques de set editors: 
Elsevier Science’s ScienceDirect OnSite (més de 1.200 títols), Academic Press (180 títols), 
Project Muse (46 títols), Kluwer Academic (més de 300 títols), Springer-Verlag (400 títols), John 
Wiley & Sons (400 títols), i 8 títols de l’American Physical Society. Abans d’aquestes 
adquisicions, cadascuna de les universitats més grans d’Ohio tenia, de mitjana, només 280 
títols d’Elsevier, o sigui que clarament aquestes compres consorciades han fet créixer 
significativament la capacitat de recerca de les institucions acadèmiques d’Ohio. L’EJC va 
començar a operar l’abril del 1998 només amb els títols d’Elsevier i d’Academic i des 
d’aleshores ha estat intensament utilitzat. Quan es va escriure aquest article, la punta de 
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màxim ús s’havia produït la darrera setmana de gener del 1999 quan els usuaris d’OhioLINK 
van descarregar 12.500 articles. En conjunt, durant els primers disset mesos de funcionament, 
l’EJC va sobrepassar totes les expectatives amb més de 450.000 articles descarregats i més 
del 50% d’aquests articles eren de revistes que originalment no pertanyien a la institució 
sol·licitant.  
 
David Kohl (1997), degà i bibliotecari de les biblioteques de la University of Cincinnaty i 
membre molt actiu d’OhioLINK, ha qualificat OhioLINK de nou tipus de consorci de biblioteques 
i creu que tindrà una important influència en la reestructuració del desenvolupament de la 
col·lecció a nivell local a Ohio. Kohl creu que aquesta reestructuració es farà en base a tres 
factors: administració, participació a nivell de consorci en la revolució de la informació, i la 
transformació del paper del bibliotecari d’adquisicions. En base al factor administració, Kohl 
suggereix que la responsabilitat d’adquirir documents marginals, estranys o de recerca 
altament especialitzada s’hauria de dividir sobre una base estatal o regional coordinada, per bé 
que els documents bàsics molt utilitzats s’haurien de comprar encara de manera local. La 
participació a nivell de consorci en la revolució de la informació requereix el desenvolupament 
de noves eines i noves fórmules de finançament més avantatjoses que les economies d’escala. 
Finalment, l’autor veu com es transforma el paper del bibliotecari d’adquisicions des de 
desenvolupar la col·lecció local cap a localitzar documents existents i accedir-hi. Kohl creu que 
els bibliotecaris d’adquisicions jugaran un paper important en la redefinició de les seves 
responsabilitats i en la formació de les noves organitzacions en les quals treballaran. 
 
 
UNA MIRADA MÉS PROPERA A UN MEMBRE DEL CONSORCI 
 
La Cleveland State University (CSU) és una universitat urbana estatal amb més de 16.000 
estudiants de primer, segon i tercer cicle, o bé 10.518 equivalents a temps complet en art i 
humanitats, ciències, administració d’empreses, enginyeria, magisteri, urbanisme i dret. Tot i 
ser una institució relativament jove, la col·lecció de la seva biblioteca es va beneficiar de 
l’antiga col·lecció del Fenn College, el qual va esdevenir part de la Cleveland State University 
quan aquesta es va crear el 1964. També es va beneficiar d’un bon finançament durant l’etapa 
de la seva formació. D’entre les onze universitats públiques d’Ohio, la Cleveland State 
University és la desena pel que fa a la quantitat de matrícules. A finals de l’any fiscal de 1997, 
abans que l’EJC d’OhioLINK hagués impactat tant en les col·leccions de revistes, la CSU rebia 
5.943 revistes i tenia la sisena col·lecció més gran de revistes vives de les institucions 
públiques. Al mateix temps, la institució va experimentar una caiguda de la matrícula durant un 
cert temps, i per això el pressupost de la biblioteca no va augmentar significativament durant 
uns quants anys. Aquest situació podria haver comportat la cancel·lació de molts títols de 
revista però amb l’esperança d’un canvi de rumb en la matrícula, que efectivament es va 
produir, la biblioteca va retenir les subscripcions de revistes en detriment de les adquisicions de 
llibres. Aquesta estratègia hauria pogut ser efectiva per la biblioteca de la CSU si el pressupost 
per a fons bibliogràfic hagués augmentat; no obstant, això ha tingut un inesperat efecte 
col·lateral.   
 
OhioLINK rep una part important del seu finançament de l’estat d’Ohio. Inicialment, quan 
OhioLINK va començar a comprar recursos electrònics per a les biblioteques membres, aquests 
recursos els pagava l’oficina central del consorci amb diners públics. No obstant, així que el 
projecte va anar tenint més èxit i van augmentar les possibilitats de subministrar encara més 
recursos electrònics, el consorci va començar a buscar altres maneres de finançar aquests 
documents tan desitjats. Per a les revistes electròniques, es va resoldre tornar a carregar el seu 
cost a les biblioteques d’OhioLINK basant-se en les seves llistes de subscripcions en paper i 
que l’oficina central del consorci assumís alguns costos addicionals i proporcionés alguns 
incentius. La porció de despesa total que pertocava a cada biblioteca es va fixar doncs en un 
moment donat, en funció dels títols que cadascuna tenia subscrits sense que en el futur hi 
hagués cap oportunitat de canviar aquella fórmula, ja fos per cancel·lacions, canvis 
programàtics o bé per circumstàncies econòmiques. Si la Cleveland State University Library 
realment hagués cancel·lat revistes el 1995, tal com era d‘esperar per la situació econòmica del 
moment, la seva porció actual en la despesa d’OhioLINK hauria estat reduïda. Tanmateix, ara 
ja no té flexibilitat per cancel·lar els títols proporcionats per l’EJC malgrat les necessitats 
canviants llevat que tot el consorci n’acordés les cancel·lacions. OhioLINK segueix molt de prop 



Traduccions del CBUC; 5 (Febrer 2002) 

L’impacte dels recursos electrònics en el desenvolupament de la col·lecció... / Glenda A. Thornton 10

l’ús real dels títols de l’EJC. Aquestes estadístiques mostren que el 40% dels títols de l’EJC 
subministren el 80% dels articles descarregats. S’espera que aquest tipus d’informació ajudi 
OhioLINK a afinar amb precisió la seva futura llista de subscripcions, amb la qual cosa es 
redueix el cost per part dels membres del consorci. 
 
Per altra banda, els professors i els estudiants de la Cleveland State University són molt bons 
usuaris de l’EJC. Des del juliol del 1998 fins al juny del 1999, els usuaris de la CSU van 
descarregar 11.347 articles de l’EJC. El 82% d’aquests articles la CSU mai abans no els havia 
tingut en format imprès. A més, moltes d’aquestes peticions d’articles representaven més de 
cinc peticions de la mateixa revista, per un total de 304 revistes que mai abans no s’havien 
tingut en format imprès amb més de cinc peticions per títol. En comparació amb les quinze 
institucions acadèmiques d’Ohio que prèviament tenien subscripcions impreses a títols 
d’Elsevier i Academic, l’ús total de la CSU la situa com el novè usuari més intens dels articles 
de l’EJC. 
 
Per la Cleveland State University, l’accés a l’EJC ha estat clarament un èxit. No obstant, la 
situació econòmica és molt difícil a causa de la història recent dels modestos increments dels 
pressupostos bibliotecaris. Durant l’any fiscal 1997, el primer any en què OhioLINK va tenir un 
impacte fix en el pressupost, aquest impacte va ser de l’1%. Durant l’any fiscal 2000, l’impacte 
fix havia pujat fins al 17% i es preveu consumir el 23% del pressupost en l’any fiscal 2001 si no 
se seleccionen nous recursos electrònics a nivell de consorci. Com que OhioLINK es dedica 
intensament a l’obtenció de nous recursos electrònics, sembla més realista assumir que els 
futurs pagaments fixos a OhioLINK augmentaran encara més dramàticament del que s’ha 
descrit aquí.  
 
Aquestes realitats econòmiques han forçat la Cleveland State University Library a fer un pas 
arriscat. Hi ha un petit incentiu financer per cancel·lar les subscripcions duplicades en paper 
d’aquells títols que també es tenen en format electrònic. La CSU va creure necessari cancel·lar 
les subscripcions en paper dels títols d’Elsevier i Academic tan aviat com va arribar la primera 
factura d’aquests títols en format electrònic, ja que la CSU no es podia permetre mantenir 
aquests documents en tots dos formats. En el cas dels dos primers editors, els membres del 
consorci tenien alguns mesos de servei electrònic “gratuït” quan els recursos en format paper i 
en format electrònic es superposaven ja que OhioLINK va finançar la compra inicial. Amb els 
nous paquets d’editors recentment finalitzats, la CSU no pot permetre’s el luxe de cap 
superposició entre les subscripcions electròniques i les subscripcions en paper. 
Afortunadament, OhioLINK ha negociat la possessió real i la conservació retrospectiva dels 
documents electrònics disponibles actualment a l’EJC, d’aquesta manera sembla que a hores 
d’ara ha disminuït el risc de quedar-se sense fons retrospectiu en paper a la CSU. 
 
Encara que aquesta experiència de la Cleveland State University pot semblar una simple 
coincidència, és més aviat un presagi del futur. Efectivament, com que un gran percentatge del 
pressupost per a documents se l’emporten les despeses del consorci i esdevé fix, hi ha menys 
fons per gastar discrecionalment a nivell local. Sembla que la tendència dels “nous” consorcis 
és buscar amb intensitat nous convenis per a recursos electrònics, una tendència que capta la 
selecció cooperativa i la utilització compartida de recursos, objectiu que recolzen tots els agents 
finançadors. Així doncs és raonable que la porció OhioLINK del pressupost per a fons 
bibliogràfic de la CSU augmenti, deixant encara menys diners per a les compres locals a 
discreció llevat de si el pressupost per a fons bibliogràfic creix d’una manera destacada. 
 
Aquesta situació, a més, aviat forçarà altres canvis a la Cleveland State University. Actualment 
el pressupost de la biblioteca per a fons bibliogràfic està distribuït entre els departaments 
acadèmics, els quals poden escollir què volen comprar. Històricament, també tenen llibertat per 
cancel·lar títols de revista per tal d’afegir-ne de nous, comprar monografies, o comprar altres 
documents. No obstant, a mesura que creix el compromís amb l’EJC, els departaments ja no 
podran cancel·lar cap títol que formi part de l’EJC per a comprar altres documents que 
necessitin. És clar que això exigeix repensar completament la manera com estan assignats els 
fons d’adquisició departamentals. Així mateix, és clar que el paper dels bibliotecaris actualment 
responsables de la selecció canviarà dràsticament. Més que treballar principalment amb els 
professors per a emprar les assignacions del departament en documents necessaris a nivell 
local tal com fan ara, no podria passar que la seva funció més important fos la d’emprar els 
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diners d’adquisició de la CSU per crear una col·lecció de recerca altament especialitzada 
d’interès marginal per als estudiants i professors de la CSU? O potser més aviat podrien ser 
principalment gestors de connexions a Internet, tot treballant amb els estudiants i professors 
per assegurar que tinguin accés als documents necessaris? Sigui com sigui, una cosa és certa. 
Els bibliotecaris responsables de la selecció tindran menys control de com es gasten els diners 
locals. 
 
 
CONCLUSIÓ 
 
L’aparença futura de la biblioteca universitària serà molt diferent de com és ara. Òbviament, els 
consorcis esdevindran forces encara més importants en el món de la informació electrònica. 
Tan aviat com puguin provar que estan subministrant un producte que és utilitzat i eficient a 
nivell de cost, continuaran rebent el suport dels agents finançadors. Tot i que probablement 
sigui massa aviat per dibuixar conclusions sòlides, les estadístiques d’ús actuals de l’EJC 
d’OhioLINK suggereixen que les biblioteques no sempre satisfan amb èxit les necessitats dels 
seus usuaris en l’entorn imprès. Per això, és molt difícil continuar defensant la vella posició en 
què la biblioteca local selecciona el millor del millor i ho posa a disposició dels seus usuaris. A 
mesura que més i més biblioteques s’enfronten a la tria, tal com va fer la CSU, de si 
proporcionar subscripcions en paper o electròniques però no totes dues, l’essència de la 
biblioteca canviarà de manera clara i canviarà més ràpidament del que es preveia. Els 
responsables del desenvolupament de la col·lecció no sols esdevenen gestors dels drets 
electrònics, tal com va predir Shreeves, sinó que és molt possible que moltes altres funcions 
tradicionals canviïn a mesura que es desdibuixin les diferències que ara hi ha entre elles. 
 
La biblioteconomia es troba en un procés de ràpida transformació, tal com il·lustren aquests 
canvis a la Cleveland State University i la seva interacció amb OhioLINK. A tots aquells que 
estiguin interessats a proporcionar serveis d’informació en el futur, Ross Atkinson (1994) 
ofereix el millor consell, “estudieu les necessitats d’informació canviants de la comunitat 
universitària, dissenyeu serveis per a satisfer-les més efectivament que els serveis oferts per 
altres agents dins o fora del món acadèmic, i la resta vindrà sola. Aquesta és l’única estratègia 
practicable i responsable que es pot seguir “ (pp. 92-93). 
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