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INTRODUCCIÓ I TENDÈNCIES DE L’ENTORN 
 
L’octubre del 2001 l’ARL va patrocinar un fòrum sobre “Col·leccions i accés per a l’investigador 
del segle XXI”. Un dels temes preeminents dels treballs i els debats en aquell fòrum va ser de 
quina manera els canvis en l’entorn de la comunicació científica [scholarly communication] 
estaven modificant o desdibuixant els límits de les responsabilitats dins de la biblioteca, a 
través del campus i externament entre la major part de grups d’interès del sistema. Els 
participants en el fòrum van coincidir que aquest entorn variable i inestable plantejava a la 
biblioteca tant oportunitats de lideratge com reptes, especialment pel que fa a les decisions 
sobre gestió de la col·lecció i estratègies d’accés. A principis del 2002, es va crear el Grup de 
Treball de Col·leccions i Accés de l’ARL per tal d'aprofundir en els debats del fòrum i per fer 
recomanacions a l'Associació sobre les agendes noves o revisades de col·leccions i accés. 
 
Aquest estudi identifica el que el grup de treball creu que són els factors rellevants que estan 
influint en el clima general de canvi per aquestes biblioteques de recerca, així com els canvis 
significatius i les tendències emergents en gestió de la col·lecció i estratègies d’accés. Els 
resultats es basen en una enquesta web de l’estiu del 2002 a les biblioteques membres de 
l’ARL1, l’anàlisi d’una selecció de publicacions recents2, l’experiència personal i converses amb 
col·legues que també dirigeixen biblioteques de recerca.  
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La transformació de la institució de recerca 
L’avaluació del grup de treball sobre les transformacions que estan vivint les biblioteques de 
recerca es va dur a terme en el context del canvi continu de les institucions de recerca i del 
mateix procés de comunicació científica. La transformació en una biblioteca reflecteix en un 
grau força elevat el canvi continu de la institució de recerca o de la universitat, de la mateixa 
manera que la transformació de la institució reflecteix canvis socials i culturals més amplis. La 
transformació de la biblioteca de recerca no es pot entendre apart d’aquest context més ampli 
ni dels canvis culturals i les tendències que conformen el creixement institucional. El canvi a 
nivell institucional o universitari tendeix ser erràtic, amb la juxtaposició d’avenços tecnològics 
espectaculars i de la cultura acadèmica més conservadora.  
 
Exemples de transformacions significatives actualment iniciades a les universitats de recerca 
inclouen: 
 
• Reforma dels plans d'estudis dels estudiants de primer i segon cicle [undergraduates], 

introduint la recerca a l’ensenyament de primer i segon cicle 
• Un enfocament renovat per estimular la interacció entre la institució i altres comunitats, fins 

i tot amb l'educació infantil i primària, les organitzacions locals i els ciutadans i la comunitat 
internacional 

• Augment del suport a l’aprenentatge i la recerca en temes globals i interdisciplinaris 
• Un ressorgiment de l’ús de la supercomputació i noves aplicacions de xarxa possibles 

gràcies a Internet-2 
• Canvis culturals institucionals que inclouen un enfocament creixent en l’avaluació i els 

resultats 
 
També a nivell universitari, la web i les tecnologies educatives han: 
 
• Millorat la compartició de dades dins de la institució de maneres que abans no eren 

possibles, fins i tot amb desplegament de sistemes d’abast institucional per donar suport a 
les tasques acadèmiques i administratives. 

• Permès creixents oportunitats per arribar a més estudiants a través de l’ensenyament 
distribuït i a distància, fins i tot amb oportunitats d’aprenentatge per als antics alumnes. 
Aquestes oportunitats possibiliten un major accés a l’ensenyament superior, especialment 
per part de sectors de la població que habitualment no hi accedien, malgrat que la societat 
encara atribueix més valor a la titulació tradicional in situ. 

• Proporcionat al professorat, als estudiants de tercer cicle i als investigadors oportunitats 
alternatives i innovadores a l’hora de publicar. 

• Proporcionat noves oportunitats per crear coneixement. Les aplicacions web per 
desenvolupar assignatures i per dirigir la recerca permeten als professors i investigadors 
establir comunitats d’interès en línia. Aquestes comunitats prenen en consideració 
l’intercanvi de coneixement i el procés iteratiu de la comunicació científica; també 
contribueixen a construir la comunitat, cosa que és essencial per a la creació de 
coneixement. 

• Proporcionat noves oportunitats per presentar la recerca a col·legues i estudiants. Les 
aplicacions innovadores de les noves tecnologies estan millorant i ampliant 
significativament la manera de comunicar els resultats de la recerca.  

 
El National Research Council ha publicat recentment un informe sobre un estudi de dos anys 
que examina les implicacions de la tecnologia de la informació per al futur de la recerca 
universitària del país3. Les conclusions de l’informe constaten que l’extraordinari ritme en què 
evoluciona la tecnologia de la informació és possible que continuï i tal vegada s’acceleri. 
 
El grup de treball de l’ARL va preparar el següent informe per proporcionar una radiografia de 
la transformació en curs a la biblioteca de recerca en el context d’aquests canvis més amplis, 
concretament en la gestió de la col·lecció i les estratègies d'accés. Els resultats d’aquest estudi 
i l’enquesta del grup de treball proporcionen proves empíriques clares que s'estan produint 
canvis i innovacions significatives en biblioteques de recerca de totes dimensions i 
característiques. El grup de treball confia que la difusió d'aquesta informació encoratgi més 
innovació i suport per a l’augment del finançament central per a innovacions com aquestes. 
Cap al final, aquest treball pretén despertar la consciència en relació al canvi de funció de les 



Traduccions del CBUC; 15 (Setembre 2003) 
 

Col·leccions i accés per a l'investigador del segle XXI... 3

biblioteques de recerca. Els rectors de les universitats, el professorat, els caps dels serveis 
d’informació [chief information officers], el personal bibliotecari i altres responsables de la presa 
de decisions poden trobar útils aquests resultats de cara a aconseguir recolzament per a 
esforços innovadors a les seves biblioteques.  
 
El canvi de models d’ús de la informació 
En aquest entorn canviant, les biblioteques de recerca entenen més intensament que mai les 
noves formes en què els usuaris busquen i utilitzen la informació. Les biblioteques es troben 
amb una base d’usuaris en expansió i, en molts casos, canvien les demandes de servei. Hi ha 
força proves que quan les biblioteques posen continguts de qualitat disponibles a través del 
web, n'augmenta l'ús i s'arriba a més gent dins de la institució. A més, la base d'usuaris per 
qualsevol biblioteca s’ha ampliat i ara inclou usuaris més enllà de l’àmbit de la pròpia institució. 
Això s’ha assolit mitjançant acords més eficients de compartició de recursos (sovint d’abast 
estatal) i també escollint nous grups d’usuaris per als continguts digitalitzats i els serveis 
electrònics (ensenyament a distància, professors d'educació infantil i primària, etc.). En molts 
casos, les col·leccions digitalitzades d'accés lliure a través del web també són força utilitzades 
per persones de més enllà de l’àmbit educatiu. 
 
Malgrat que la premsa informi del contrari, les biblioteques de recerca informen que l’ús de les 
seves instal·lacions físiques roman intens, especialment per a l’aprenentatge col·laboratiu i les 
activitats de recerca i per l’accés als ordinadors i a les tecnologies de la informació. A resultes 
d'això, moltes biblioteques opten per oferir accés 24/5 (o més ampli) als seus edificis. Al mateix 
temps, hi ha cada cop més proves en les dades recollides per les biblioteques de l’ARL que les 
demandes de servei dels usuaris poden estar canviant. Moltes biblioteques veuen declinar la 
utilització d’alguns serveis tradicionals, com l’ús de materials impresos, les transaccions de 
préstec i les de referència. No obstant, les dades confirmen que les sol·licituds de préstec 
interbibliotecari i de formació d’usuaris estan creixent de manera constant (vegeu el gràfic). 
Aquestes tendències indiquen un canvi en el comportament dels usuaris de la informació que 
s’està controlant amb atenció. 
 
La recerca en el comportament de la gent a l’hora de buscar informació està creixent gairebé 
tan de pressa com la mateixa web. A continuació es comenten alguns dels estudis analitzats i 
debatuts pels membres del grup de treball. 4 
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Tendències en els serveis de les biblioteques de l'ARL, 1991-2001 

 
 
 
 
* El total de préstecs inclou l'inicial i les renovacions però exclou les reserves. Font: ARL Statistics 2000-
01, Association of Research Libraries, 2002, <http://www.arl.org/stats/arlstat/graphs/2001/2001t1.html>. 
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El projecte Pew Internet & American Life 
El projecte Pew Internet & American Life5 crea i patrocina recerca original i de qualitat 
acadèmica per explorar l’impacte d’Internet en els infants, les famílies, les comunitats, els llocs 
de treball, les escoles, l’assistència sanitària, i la vida ciutadana i política. El projecte té la 
intenció d’esdevenir una font autoritzada per a la informació en temps real sobre el creixement 
d’Internet i el seu impacte social, a través d’una investigació escrupolosament imparcial. Per 
exemple, a The Internet Goes to College: How Students are Living in the Future with Today’s 
Technology, publicat el 15 de setembre del 2002, la investigació Pew va trobar que els 
estudiants del primer cicle són adoptants precoços i usuaris intensius d'Internet i pensen que 
Internet ha millorat la seva educació i ha canviat la seva vida social. Un nombre espectacular 
d'estudiants del primer cicle afirmen que, abans que la biblioteca, Internet és el principal lloc per 
a les seves cerques d’informació. “Molts estudiants tendeixen a utilitzar com a material de 
recerca la informació trobada en motors de cerca i diversos llocs web... Un gran repte per als 
centres universitaris de primer cicle avui és com ensenyar als estudiants tècniques de cerca 
que els permetin obtenir la informació que volen i com avaluar-la... Mentre que poques 
universitats exigeixen als estudiants de primer cicle que cursin assignatures sobre cerca 
d’informació, moltes inclouen una sessió sobre aquest tema durant les trobades d’orientació 
adreçades als nous estudiants. Sembla ser que els estudiants de primer cicle depenen dels 
hàbits de cerca d’informació adquirits abans d’arribar a la universitat. Teenage Life Online, un 
informe del projecte Pew Internet & American Life publicat el juny del 2001, diu que el 94% dels 
adolescents que es connecten en línia havia utilitzat Internet per a treballs escolars, i que el 
71% l’havia utilitzat com a font d’informació principal per a un projecte escolar recent.” 6 
 
Estudi sobre els estudiants de primer de l'UCLA Higher Education Research 
Institute 
L’estudi anual sobre els estudiants de primer curs que dirigeix el Higher Education Research 
Institute de la Universitat de Califòrnia, Los Angeles (UCLA) va identificar la mateixa tendència 
que la recerca Pew. L’enquesta de la UCLA va mostrar recentment que el 83% dels nous 
estudiants de primer curs – més de 4 de cada 5 estudiants- utilitzen Internet per a la recerca o 
l’estudi7.  
 
Llibre blanc d’OCLC sobre els hàbits d’informació dels estudiants de primer 
cicle 
L’OCLC va comissionar Harris Interactive per dur a terme un estudi de recerca cec amb 
estudiants de primer cicle que utilitzen Internet per temes relacionats amb l’ensenyament. Hi 
van participar més de 1.000 estudiants –el 89% dels quals eren de primer i segon cicle- de 
col·legis universitaris dels Estats Units. L’estudi va trobar que aquests estudiants valoren 
l’accés a la informació precisa i actualitzada d'autors fàcilment identificables. Són conscients de 
les limitacions de la informació procedent de la web i que els cal ajut a l’hora de trobar 
informació en format electrònic o bé en paper. D’acord amb l’estudi, les percepcions dels 
estudiants són que els serveis de la biblioteca no satisfan les seves expectatives, especialment 
pel que fa a serveis d’informació basats en la web. Tanmateix, els estudiants continuen 
depenent de la biblioteca per als recursos d'informació, ja sigui en format electrònic o bé en 
format imprès, i existeix doncs l’oportunitat per part dels bibliotecaris acadèmics de connectar 
amb els estudiants mitjançant recursos de bona qualitat8. 
 
Enquesta Outsell d’estudiants i professorat 
Per entendre millor com estan canviant els models d’ús, la Digital Library Federation (DLF) i el 
Council on Library and Information Resources (CLIR) van encarregar a Outsell Inc. dirigir un 
estudi a gran escala de més de 3.000 estudiants de primer i segon cicle, de tercer cicle i 
professorat d’un ampli ventall d’institucions acadèmiques. Una primera anàlisi d’aquestes 
dades conclou que aquesta “població... no té gens d’homogeneïtat pel que fa al nivell de 
sofisticació, a les necessitats d’informació i als requeriments de la infrastructura. En concret, el 
professorat i els estudiants de tercer cicle, semblen ser omnívors en el seu apetit per la 
informació, creatius en les estratègies per cercar i adquirir informació en totes les seves formes, 
i molt independents. Sembla que busquen eines, serveis i facilitats que poguin utilitzar en el lloc 
i el moment en què les necessitin. Fins ara, la major part del professorat, dels estudiants de 
tercer cicle i de primer i segon cicle sembla que prefereixen un entorn d’informació híbrid en el 
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qual la informació en forma electrònica no suplanti la informació impresa sinó que s’afegeixi al 
ventall d’equipaments, recursos i serveis disponibles per a professors i estudiants” 9.  
 
Enquesta de la Biblioteca de la Universitat de Harvard als estudiants d'últims 
cursos 
Un estudi recent dels estudiants dels últims cursos de Harvard se centra en l’ús que fan de les 
fonts impreses, les fonts electròniques de la biblioteca i les fonts electròniques externes en els 
treballs de recerca d'humanitats, ciències socials i ciències naturals. Els resultats van revelar 
que el percentatge més alt de recursos utilitzats (75% en humanitats, 69% en ciències socials i 
65% en ciències naturals) eren els documents impresos, que els estudiants puntuaven per 
sobre de les fonts electròniques, de la biblioteca o de fora, en quatre de cada cinc factors. Les 
fonts basades en Internet puntuaven només en termes de conveniència, mentre que els 
documents impresos obtenien més puntuació en els factors que marquen diferències en la 
qualitat de la recerca i l’aprenentatge: generar la informació per la qual busca l’estudiant, la 
utilitat del material, la seva fiabilitat i la disponibilitat d’assistència.10 Una interpretació 
suggestiva és que un treball de curs universitari té un efecte seriós enorme a l'hora de revelar 
el valor real dels recursos d’Internet disponibles actualment.  
 
LibQUAL+TM 
LibQUAL+TM és un projecte de recerca dirigit per l’ARL en col·laboració amb la Texas A&M 
University per definir i mesurar la qualitat del servei bibliotecari a través d'institucions mitjançant 
"feedback" dels clients respecte les seves experiències amb la biblioteca i fins a quin punt 
aquesta satisfà les necessitats que es plantegen. A la primavera del 2002, més de 78.000 
usuaris de més de 160 biblioteques van contestar l’enquesta web de LibQUAL+ que pregunta 
als usuaris per les seves percepcions respecte a la qualitat del servei de la biblioteca. En total, 
aquests usuaris van dir que les seves biblioteques eren les més exitoses a l'hora de 
proporcionar instal·lacions físiques que satisfessin les seves necessitats i també en la 
disponibilitat de personal format i atent. La dimensió de qualitat de servei per la qual aquests 
usuaris tenen les més altes expectatives és el “control personal”, és a dir, serveis i eines que 
els capacitin per accedir fàcilment a la informació i utilitzar-la independentment. L’àrea que els 
usuaris identificaven com especialment necessitada de millora és l’accés a la informació (per 
exemple, col·leccions completes de revistes, col·leccions impreses comprensives, horaris 
d’obertura adequats, recursos i serveis interdisciplinaris, préstec interbibliotecari ràpid). 11 
 
Les respostes de la biblioteca en un entorn dinàmic 
Els estudis descrits més amunt demostren que hi ha un canvi en la manera en què la gent 
utilitza les biblioteques, però veient la naturalesa encara variable de l’entorn, és obvi que 
aquests comportaments encara no s’han transformat en models predictibles. Hi ha diferències 
entre les disciplines pel que fa a com s’utilitza la informació i fins a quin punt s'accepten les 
noves tecnologies; les biblioteques identifiquen aquestes diferències a mesura que ofereixen 
nous serveis. També hi ha diferències en el ritme del canvi de les diferents institucions; les 
cultures institucionals que permeten, per exemple, un xic de flexibilitat en les polítiques i 
pràctiques de personal així com en les redistribucions pressupostàries, s'avenen millor a 
l’experimentació i al canvi. En aquest entorn ràpidament canviant, les biblioteques han de 
continuar controlant tendències, avaluant la seva actuació a través del "feedback" dels usuaris 
actuals i preveure les necessitats dels futurs usuaris. Per satisfer i preveure aquestes 
necessitats de les comunitats acadèmiques i investigadores, les biblioteques col·laboren com 
mai abans no ho havien fet, tot establint col·laboracions tant dins com fora de les seves pròpies 
institucions i sovint compartint el control per tal de fer efectiu el canvi crític.  
 
Tot i que les circumstàncies varien d’una biblioteca a l'altra, els resultats de l’enquesta del grup 
de treball demostren les moltes maneres amb què les biblioteques responen a les expectatives 
dels usuaris. La resta d’aquest informe facilita una panoràmica de la resposta bibliotecària 
actual, i el lloc web de l’enquesta del grup de treball proporciona exemples de nous 
plantejaments pel que fa a col·leccions i serveis d’accés proporcionats per 60 biblioteques de 
recerca.  
 
A l’enquesta del grup de treball, els exemples més esmentats dels nous plantejaments adoptats 
per les biblioteques de recerca es poden resumir tal com segueix:  
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• Ampliar els recursos electrònics i redefinir les col·leccions 
• Ampliar els serveis electrònics i les eines electròniques per millorar l’accés de l’usuari 
• Reconfigurar l’espai de la biblioteca per donar suport a l’aprenentatge i la recerca 
• Destacar els serveis didàctics de tecnologia i l'alfabetització informacional 
• Dur a terme canvis organitzatius a la biblioteca per tal d’innovar i millorar-ne els serveis 
• Assumir el lideratge institucional en qüestions de comunicació científica 
• Buscar oportunitats per desaccentuar algunes activitats 
 
Aquests nous plantejaments de la gestió de la col·lecció i els serveis d’accés es descriuen a la 
secció de l'informe titulada “Quins nous plantejaments adopten les biblioteques de recerca?” i 
en les respostes a l’enquesta del grup de treball disponibles al web de l’ARL 
<http://db.arl.org/CAsort/> hi ha exemples bibliotecaris reals d’aquests plantejaments. Més avall 
es descriu la interfície web. Tant si l’acció de la biblioteca per assolir aquestes estratègies és la 
innovació proactiva com si és una resposta reactiva als retalls inesperats en els recursos, el 
model de comprensió i avaluació per identificar i satisfer les necessitats dels clients a través 
d'aliances de col·laboració, és un tema recorrent.  
 
Vegeu l’article relacionat d’aquest número de l’ARL, “Collections & Access Survey Responses 
Available on ARL Web Site” < http://www.arl.org/newsltr/225/surveyweb.html>. 
 
 
QUINS NOUS PLANTEJAMENTS ADOPTEN LES BIBLIOTEQUES DE RECERCA? 
 
Ampliar els recursos electrònics i redefinir les col·leccions 
Les biblioteques estan ampliant la quantitat i varietat dels recursos d’informació d’elevada 
qualitat que estan disponibles de forma directa per als usuaris acadèmics i investigadors a 
través del web. També estan ampliant la definició de les col·leccions per incloure-hi el contingut 
“creat digitalment” [born digital] que no posseeix ni té contractat la biblioteca. Els diversos 
esforços cap a aquest objectiu es poden caracteritzar de la manera següent: canviar les 
polítiques de desenvolupament de la col·lecció per accentuar l’adquisició de recursos 
electrònics, endegar projectes de digitalització i d’edició electrònica i assumir responsabilitats 
en la gestió i el servei de continguts creats digitalment que es troben fora del domini de la 
biblioteca. Fins i tot en l’entorn electrònic i de xarxa, el model econòmic continua assignant a la 
biblioteca la funció de ser l’agència central del campus que compra i /o gestiona els recursos 
d’informació en nom de la institució. 
 
Destacar els recursos electrònics en el desenvolupament de la col·lecció 
Les biblioteques han canviat el focus de les seves polítiques de desenvolupament de la 
col·lecció cap a l’adquisició de més contingut electrònic, la major part del quals via consorcis. 
Malgrat que les dades globals que documenten la quantitat de recursos electrònics actualment 
disponibles a través de les biblioteques han resultat ser equívoques,12 hi ha dades sobre les 
tendències de la despesa. Durant la dècada passada el percentatge mitjà del pressupost per 
fons bibliogràfic d'una biblioteca de recerca gastat en recursos electrònics va créixer d’un 4% a 
un 16%. Cent-sis biblioteques universitàries de l’ARL informen que el 2000-01 van destinar més 
de 132 milions de dòlars a recursos electrònics. La immensa majoria de la despesa es va 
destinar a revistes electròniques i serveis de subscripció, uns desemborsaments que han 
crescut bruscament, de només 11 milions de dòlars el 1994-95 a més de 117 milions de dòlars 
avui. Així mateix, 47 biblioteques informen de 15 milions de dòlars més gastats en nom seu a 
través de consorcis finançats de forma centralitzada.  
 
Per sostenir aquesta despesa creixent en continguts electrònics, les biblioteques han 
redistribuït els recursos procedents de la compra de documents impresos. L’abast d’aquestes 
redistribucions variarà segons les expectatives de l’usuari institucional i les circumstàncies 
financeres.13 Moltes biblioteques han adoptat la política d'incorporar la versió electrònica de les 
revistes quan aquesta està disponible (en alguns casos, també cancel·len l’equivalent en 
paper) i exposen els títols de les revistes electròniques disponibles per als usuaris via web tot 
fent d'això una prioritat del personal i sol·licitant programaris de gestió per als títols inclosos en 
bases de dades electròniques agregades. 
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Els processos per seleccionar, pressupostar i adquirir documents electrònics canvien 
contínuament i difereixen enormement d’aquells altres processos per a seleccionar i gestionar 
documents impresos. El procés per als documents impresos és ordenat: es distribueixen per 
disciplines determinades quantitats de diners, el mercat és mitjanament previsible i els 
documents se seleccionen i sol·liciten mitjançant procediments establerts. 
 
Per contra, els processos per a la selecció i gestió de recursos electrònics són caòtics. El pas 
de l’imprès a l’electrònic varia en rapidesa i abast segons la disciplina; els productes electrònics 
són interdisciplinaris i cars, la qual cosa fa que la selecció la realitzi un comitè; les projeccions 
per al finançament futur són conjectures; i arxivar i controlar el contingut és problemàtic. 
Actualment són obligatòries les habilitats legals i de negociació. Per complicar la qüestió, les 
decisions sovint es prenen a través d’un consorci. El procés per adquirir recursos electrònics fa 
que es compliqui el model d'adquisicions tradicionals i el servei a l’usuari. 
 
En la construcció de col·leccions electròniques, les biblioteques han de respondre 
constantment a la conducta canviant dels editors. La influència més profunda en la gestió de la 
col·lecció i en les estratègies d’accés de la biblioteca ha estat l’extraordinari increment de preus 
de les revistes científiques, combinat amb l’ús de les llicències per part dels editors a l'hora de 
definir els termes en què la biblioteca pot posar disponible el contingut i a qui. És raonable 
especular que aquests fenòmens, impulsats inicialment per alguns dels grans editors però ara 
utilitzats de forma àmplia, constitueixen una de les forces que insten les biblioteques a barrejar 
les operacions de gestió de la col·lecció i d’accés que prèviament eren diferents. 
 
Algunes biblioteques s’han acollit plenament a les iniciatives estimulades o aprovades per 
SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) i d’altres possibles escenaris 
de publicació i utilitzen els fons d'adquisició com a inversions per al futur de la comunicació 
científica. Aquestes biblioteques centren les adquisicions en publicacions de societats 
científiques i editors menys cars, no lucratius i lucratius, que proporcionen títols d’alta qualitat a 
preus raonables. Aquests títols menys cars tendeixen a ser els de més categoria segons el 
professorat però els que requereixen més esforç d'obtenció, ja que cada editor té pocs títols i 
sovint està mancat de personal comercial i tècnic. Aquestes biblioteques intenten veure 
conseqüentment les despeses de col·lecció com inversions, i buscar possibles editors per 
contribuir a un futur sostenible per a la informació científica.  
 
Les biblioteques també recolzen els projectes d’accés obert per a la comunicació científica que 
fan proves amb alternatives al model de finançament basat en les subscripcions en curs o al 
model de publicació basat en les revistes en curs. Aquests plantejaments són percebuts com 
cívics, especialment en una institució, les necessitats de finançament de la qual comprenen 
moltes prioritats urgents a més de les necessitats de la biblioteca. Aquestes biblioteques 
inverteixen en iniciatives que poden ajudar a resoldre el problema a llarg termini dels elevats 
preus de les revistes. 14 

 
Digitalització i publicació electrònica 
La majoria de biblioteques també exerceixen una estratègia proactiva per a incrementar l’accés 
de l’usuari a recursos d’informació de qualitat de la web mitjançant la digitalització de 
documents i la col·laboració amb d’altres per publicar col·leccions digitals a la web. Per 
exemple, les biblioteques: 
 
• Creen noves col·leccions electròniques reformatejant digitalment col·leccions existents a la 

biblioteca i a la institució, incloent també col·leccions del professorat emèrit i jubilat. 
• Col·laboren amb altres biblioteques, departaments universitaris, societats científiques i 

històriques, museus, i d’altres per construir col·leccions virtuals d’originals que estan 
geogràficament dispersos 

• Posen molt d’èmfasi a desenvolupar i exposar col·leccions especials de manuscrits i llibres 
rars, recursos en llengües estrangeres, imatges, música, mapes i dades geoespacials, 
conjunts de dades numèriques, i els posen accessibles per trobar-los a través de la web i 
en d’altres entorns d’aprenentatge 

• Recolzen els esforços de publicació electrònica del professorat mitjançant la consulta i 
l’oferta d’infrastructura tecnològica per desenvolupar la “revista” de la propera generació i 
per crear eines web de recerca i recursos per a l’ensenyament 
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• S’alien amb els serveis de publicacions universitaris i d’altres editors per desenvolupar 
nous models d’edició 

• S’alien amb departaments universitaris i/o associacions per organitzar servidors d’edició 
electrònica temàtics i/o institucionals 

 
Ampliar la definició de col·lecció 
Les biblioteques han ampliat la visió i la definició tradicionals de les col·leccions de tal manera 
que el concepte ja no equival a aquells documents que la biblioteca “posseeix”. Els límits s’han 
ampliat molt més enllà de les col·leccions impreses de la biblioteca o dels fitxers electrònics 
instal·lats localment i ara inclouen documents electrònics contractats o gestionats per la 
biblioteca i documents disponibles a través de consorcis. Cada vegada més les biblioteques 
assumeixen responsabilitats en relació a col·leccions d'origen digital (com ara els conjunts de 
dades geospacials o numèriques, llocs web del professorat o de l'aula) i desenvolupen eines 
per a gestionar-les i mantenir-les. En un nombre creixent de casos, la col·lecció de la biblioteca 
també comprèn recursos que resideixen fora del seu domini però dels quals la biblioteca té 
alguna responsabilitat de gestió i manteniment. 
 
Un exemple d’això últim és el moviment de les biblioteques per recolzar el desenvolupament de 
sistemes de gestió del coneixement d’abast institucional, en els quals se centralitza, es 
preserva i es fa accessible el capital intel·lectual de la institució. En una universitat, això pot 
incloure col·leccions de documents digitals creats pel professorat, pel personal investigador i 
pels estudiants, per exemple, recerca col·laborativa, tesis d’estudiants de doctorat, registres 
electrònics de les oficines administratives de la universitat, contingut de programaris educatius, 
i reproduccions de recursos àudio i vídeo en temps real generades en les diverses 
assignatures, conferències i d’altres activitats del campus. 
 
El contingut de les col·leccions impreses continua jugant un paper important a les biblioteques 
però aquest paper està canviant, tal com també canvia la manera de gestionar les col·leccions 
impreses. Els recursos impresos que s’utilitzen amb menys freqüència es traslladen en 
magatzems amb serveis de recuperació; compartir de forma més convenient els recursos fa 
que els fons de llibres siguin accessibles a públics més amplis. 
 
En lloc de descriure les col·leccions com “allò que es posseeix”, una millor definició podria ser 
“els recursos d’informació pels quals la biblioteca inverteix recursos financers –directament o 
indirecta— per tal de gestionar-los, servir-los, o preservar-los en nom dels seus usuaris, sense 
que importin la localització o el contingut.“ “Les col·leccions” ara inclouen tant recursos que té la 
biblioteca com recursos accessibles de localitzacions remotes; el model és ara una barreja 
interdependent de propietat i accés, on la localització dels documents és cada cop més 
irrellevant per als usuaris.  
 
Vegeu l’article relacionat d’aquest número de l’ARL, "What's in a Name? Collection 
Management...Knowledge Management”.<http://www.arl.org/newsltr/225/name.html> 
 
Ampliar els serveis electrònics i les eines electròniques per millorar l'accés de l'usuari 
Cada vegada més les biblioteques proveeixen els usuaris amb serveis i eines que milloren 
l'accés als recursos electrònics i mantenen un plantejament integrat pel que fa a la descoberta i 
rebuda dels continguts —juntament amb els serveis bibliotecaris— en aules, a l'"escriptori", i en 
assistents digitals personals (PDA)*. En molts casos, les biblioteques lliuren contingut i serveis 
no restringits a usuaris externs a la institució. Això ho fan de maneres diferents, per exemple 
oferint nous serveis, adaptant la funció del catàleg en línia, experimentant amb el protocol de 
recollida de metadades de l'Open Access Initiative (OAI) i creant o adaptant programaris. 
 
Nous serveis 
Els nous serveis de la biblioteca esmentats sovint en les respostes de l'enquesta inclouen: 
 
• Compartir en temps real recursos d'autoservei i altres serveis iniciats pels usuaris [user 

initiated services] (per exemple, préstec interbibliotecari iniciat pels usuaris o lliurament de 

                                            
* PDA (Personal Digital Assistant): ordinador de butxaca sense disc dur i sense lector de disquets que funciona amb 
bateria i que conté programes residents o aplicacions específiques. (Nota de la traductora. Font: Termcat) 
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documents, renovacions, sol·licituds de lliurament de llibres), la qual cosa fa que l'accés a 
llibres i altres recursos impresos sigui quasi tan fàcil com l'accés a la informació electrònica 

• Bibliografia recomanada exclusivament electrònica i procediments racionalitzats per a la 
seva presentació per part del professorat  

• Servei de referència virtual o a través de xats 
• Integració del contingut i dels serveis de la biblioteca en programaris de gestió 

d'assignatures, plans d'estudis d'educació infantil i primària, i programes educatius de 
museus i biblioteques 

• Programari de portal que permeti cerca personalitzada a través de recursos d'informació 
tant contractats com de lliure disponibilitat així com enllaços a serveis de suport, com ara 
lliurament de documents, préstec interbibliotecari i referència virtual 

• Guies d'aprenentatge en línia complementant la formació bàsica en persona sobre 
habilitats d'aprenentatge i recerca així com formació en l'ús de programaris per gestionar 
dades digitals, col·leccions de dades numèriques i espacials i imatges 

• Paquets de contingut electrònic i/o serveis per a antics alumnes, agències governamentals, 
petites o noves empreses i altres sectors de la comunitat, ja sigui com una contribució a la 
comunitat o com a part d'un programa de servei de pagament. 

 
El paper dels catàlegs en línia 
Els enquestats descriuen nous plantejaments al servei de la biblioteca que indirectament, i en 
alguns casos implícitament, involucren el catàleg en línia. A continuació es donen uns quants 
exemples de nous plantejaments per al catàleg de la biblioteca. 
 
• Acords de compartició de recursos eficients, consorciats, basats en catàlegs enllaçats i en 

la capacitat de cerca de través d'ells 
• Programaris com ara portals i altres motors de cerca programats per buscar a través de tot 

tipus de bases de dades i també dels catàlegs en línia 
• Tests d'usabilitat del catàleg en línia tant abans com després d'una migració de sistema 
• Subcontractació de la catalogació de llibres en anglès per redistribuir els diners cap a 

projectes de digitalització 
 
Està clar que el paper del catàleg en línia ha canviat. Aquell catàleg ha esdevingut una de les 
moltes bases de dades de què disposa l'usuari; les biblioteques enllacen cap al catàleg i des 
del catàleg per tal d'integrar tots aquests recursos. Com a reconeixement d'aquest paper més 
ampli del catàleg, algunes biblioteques estan considerant modificar la catalogació per afavorir 
l'accés en temps real a una més gran varietat de formats. Una de les propostes suggeria 
reassignar els recursos econòmics dedicats a descriure llibres i revistes a documents 
proporcionalment poc representats en els catàlegs actuals, com ara pel·lícules, música, 
fotografies i objectes digitals. 15 
 
Les biblioteques també estan reconsiderant els seus esforços actuals per reunir i catalogar 
recursos web gratuïts i conclouen que aquestes activitats de treball intensiu es poden evitar 
perfeccionant les naixents tècniques de recollida i catalogació de dades per màquina.16 Un petit 
nombre de biblioteques i organitzacions bibliotecàries participen en experiments finançats per 
la Mellon Foundation per tal de provar l'aplicació de tecnologies per a la recollida de dades i els 
motors de cerca. Amb la utilització del recentment desenvolupat protocol de recollida de 
metadades OAI, aquestes biblioteques proporcionen informació del "web ocult" que normalment 
no troben els motors de cerca i també de bases de dades amb formats de recuperació que 
presenten processos especials o problemes de presentació (bases de dades d'arxius i 
d'imatges, per exemple). 17 
 
Desenvolupament d'aplicacions informàtiques per part de biblioteques 
Hi ha diferents exemples en les respostes a l'enquesta de biblioteques de recerca que creen 
programes informàtics, treballen amb programaris de codi font obert, o treballen amb consorcis 
o empreses per desenvolupar o adaptar programes que racionalitzin o transformin les 
operacions bibliotecàries. Per exemple, diverses biblioteques treballen amb proveïdors per 
adaptar els programaris de portals existents a productes multifuncionals amb les 
característiques i els serveis que desitgen els usuaris de les comunitats investigadores. Altres 
exemples de la implicació de les biblioteques en el desenvolupament d'aplicacions 
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informàtiques són els sistemes de gestió de préstec interbibliotecari, les guies didàctiques 
d'aprenentatge, la gestió de continguts i serveis per a biblioteques digitals i els dipòsits 
institucionals.  
 
Vegeu l’article relacionat d’aquest número de l’ARL, "The Role of Print in Research Library 
Collections." <http://www.arl.org/newsltr/225/print.html> 
 
Reconfigurar l'espai de la biblioteca per donar suport a l'aprenentatge i la recerca 
S'ha produït un canvi en relació a la "importància de l’espai" a les instal·lacions físiques de la 
biblioteca de recerca i un nou reconeixement del valor d'ennoblir l'espai d'aprenentatge. Malgrat 
que el lloc on es troba la informació importi menys a l'usuari, la biblioteca com a lloc —l'ens 
físic— es manté més important que mai i juga un munt de funcions vitals per a l'aprenentatge i 
la recerca. Una part important de l’espai de la biblioteca de recerca està més ocupat que mai. 
 
Les instal·lacions de la biblioteca es reconfiguren per proporcionar espai a l'aprenentatge i la 
recerca col·laboratius. Hi ha aules i laboratoris de mitjans audiovisuals on el professorat i els 
bibliotecaris poden interactuar per proporcionar als estudiants experiències d'aprenentatge, 
espais per a grups d'estudi, i espais comunitaris on els estudiants es poden trobar per debatre 
idees.18 La transformació de l'espai de la biblioteca també ha esdevingut una oportunitat per 
atraure noves col·laboracions acadèmiques com ara tallers de redacció i classes de tècniques 
acadèmiques. L'espai de la biblioteca es veu ara com un espai d'aprenentatge al mateix nivell 
que les aules i els laboratoris. 
 
Les biblioteques s'han renovat per a ampliar l'accés electrònic i encoratjar la comunitat tot 
proporcionant aules electròniques i xarxes de dades sense fils, oferint ordinadors portàtils i 
ampliant el seu horari. Les biblioteques estableixen espais anomenats "assignatures 
d'informació" (també s'anomenen "assignatures d'aprenentatge" o "assignatures de 
coneixement") en què s'ofereixen els serveis de referència juntament amb suport en tecnologia 
de la informació. Al mateix temps, les biblioteques responen a l'ús decreixent del servei de 
referència presencial amb la combinació de punts de servei (eliminant els punts de servei 
dirigits) i transferint recursos cap al servei de referència i les guies d'aprenentatge en línia. 
 
Per a fer el millor ús dels principals béns immobles, les biblioteques adopten nous 
plantejaments per a gestionar les grans col·leccions impreses mitjançant l'ús de centres 
d'emmagatzematge amb serveis de lliurament per als documents que s'utilitzen amb menys 
freqüència i amb compromisos de propostes cooperatives de retenció de còpies per a la 
preservació a llarg termini. 
 
La biblioteca filial o de departament es manté valuosa però el seu paper també està canviant. 
Malgrat que l'accés a la informació i als serveis té una base molt menys geogràfica, les 
biblioteques filials i de departament encara tenen un paper en el desenvolupament de la 
comunitat i serveixen com a punts per a la col·laboració. És més, en el món d'Internet hi ha 
oportunitats per repensar el paper de les múltiples biblioteques i la seva configuració dins d'una 
institució. Una de les biblioteques va informar sobre l'establiment d'un programa per reproduir 
les oportunitats de serveis i contactes personalitzats que caracteritzen les biblioteques filials 
sense el cost que comporta crear filials addicionals. Aquest mateix tipus d'oportunitats de 
reorganització es poden presentar quan les biblioteques treballen en col·laboració amb d'altres 
fora dels seus límits institucionals. 
 
Destacar els serveis didàctics de tecnologia i l'alfabetització informacional 
Les biblioteques participen activament a l'hora de conscienciar els investigadors, el professorat 
i els estudiants d'utilitzar els continguts de qualitat i la tecnologia de la informació per a 
l'ensenyament i la recerca. La revisió dels plans d'estudis i els canvis en les expectatives del 
personal docent donen a les biblioteques l'oportunitat de contribuir amb experiència i en 
recursos. Les biblioteques proporcionen aules; formació i consultoria en la cerca i avaluació de 
la informació; i assistència a l'hora de realitzar tesis i tesines electròniques, exposar i visualitzar 
dades, publicar revistes a la web i utilitzar sistemes d'informació geogràfica (GIS) i de 
teledetecció. Tot identificant que aquestes disciplines adopten les noves tecnologies a ritmes 
diferents, els bibliotecaris: 
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• Treballen amb el professorat per a integrar habilitats d'alfabetització informacional i 
continguts digitals en els plans d'estudis 

• Amplien el nombre de persones servides com usuaris tot oferint formació en alfabetització 
informacional bàsica i avançada [basic information literacy and fluency] a través de guies 
d'aprenentatge en línia 

• Ajuden els investigadors en l'adquisició, accés, exposició i visualització de dades espacials 
i numèriques mitjançant la formació en l'ús de programaris i associant-se amb el 
professorat per proporcionar-ne formació sobre l'ús a les aules 

• Desenvolupen sistemes i eines didàctiques per a l'ús pedagògic dels recursos digitals, 
incloses les imatges 

• Gestionen les iniciatives de tecnologia didàctica del campus 
 
Dur a terme canvis organitzatius a la biblioteca per tal d’innovar i millorar-ne els serveis 
Les biblioteques estan incorporant el canvi —disposades a canviar què fan i com ho fan— i, 
com a resultat, estan reorganitzant les seves operacions i redistribuint el personal per tal de 
respondre al nou entorn. Alguns exemples de canvi organitzatiu recent a les biblioteques de 
l'ARL són: 
 
• Moltes biblioteques informen haver iniciat un plantejament integrat de gestió de la 

col·lecció, duent a terme conjuntament les activitats de construir, mantenir i proporcionar 
accés a recursos en tots els formats, tant els de la institució com els remots, tant els que 
s'han adquirit com els que s'han creat de forma local. 

• Moltes biblioteques també afirmen haver adoptat plantejaments interdisciplinaris, tot 
formant el seu personal per interpretar un paper que vagi més enllà de les funcions 
tradicionals i construir ponts entre la cultura de la biblioteca i la del professorat i la 
tecnologia de la informació. Un exemple d'això és la creació d'assignatures d'informació 
dotades conjuntament amb personal de la biblioteca i de tecnologia d'informació, que sovint 
desenvolupen serveis en col·laboració amb el professorat. 

• Altres informen de redissenys organitzatius per assolir una visió global dels serveis per tal 
de coordinar la comunicació amb tots els usuaris i per distribuir el personal de manera més 
flexible.  

• Les biblioteques han fet experimentacions rigoroses amb la transformació organitzativa que 
reflecteix les estratègies de presa de decisió en equip, les organitzacions que aprenen 
[learning organizations] i la gestió de la qualitat. 

 
Assumir el lideratge institucional en qüestions de comunicació científica                    
Les biblioteques estan assumint el lideratge en les seves institucions per defensar polítiques i 
programes duradors de gestió del coneixement d'abast institucional que contribueixen a un 
sistema de comunicació científica robust. Algunes biblioteques acompleixen aquest objectiu: 
 
• Patrocinant seminaris de comunicació científica per ampliar la consciència del professorat i 

dels estudiants de tercer cicle sobre les tendències que amenacen a llarg termini la 
sostenibilitat del sistema de comunicació científica actual. 

• Defensant unes polítiques de propietat intel·lectual d'abast institucional que equilibrin els 
drets dels propietaris del copyright  i els dels usuaris i les biblioteques en l'entorn educatiu, 
desenvolupant també principis que guiïn la contractació de recursos electrònics per part de 
la institució 

• Promovent comportaments individuals i construint un suport institucional que contribueixi a 
la salut i la viabilitat a llarg termini de canals de comunicació científica, desenvolupant 
també infrastructura per aquelles pràctiques de publicació alternatives com l'edició de 
revistes d'accés obert o la creació de dipòsits institucionals [institutional repositories]. 

 
Buscar oportunitats per desaccentuar algunes activitats 
El grup de treball va analitzar els resultats de l'enquesta per trobar indicis de la manera en què 
les biblioteques són capaces de trobar els recursos humans i financers per a emprendre alguns 
d'aquests nous programes. Tot i que l'enquesta no feia aquesta pregunta concreta, de la 
informació presentada es desprenien indicis que alguns dels nous programes eren possibles 
gràcies als canvis o les redistribucions procedents d'altres activitats o de la consolidació 
d'activitats. Els exemples d'aquests canvis en les activitats inclouen: 
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• Cancel·lar les subscripcions de les edicions en paper de determinades revistes (les que 
també es reben en format electrònic) per tal d'assignar els preus de subscripció a d'altres 
compres. 

• Substituir en bona mesura el préstec interbibliotecari fet amb assistència personal per un 
préstec interbibliotecari iniciat pels usuaris amb l'objectiu de contenir costos o de 
redireccionar el personal cap a d'altres tasques. 

• Desplaçar la compra individual de documents cap a la compra consorciada per tal d'obtenir 
millors preus pel contingut. 

• Externalitzar la catalogació per contenir costos i reduir les necessitats locals de dotació de 
personal. 

• Substituir les operacions de bibliografia recomanada en paper per bibliografia recomanada 
electrònica per tal de facilitar al professorat la presentació de documents i als estudiants 
l'accés i la lectura. 

• Dirigir les guies d'aprenentatge en línia dels estudiants de primer curs per tal de poder-se 
concentrar en les guies d'aprenentatge presencials adreçades als estudiants de nivells 
superiors i de tercer cicle, tot administrant el personal disponible i fent que aquest pugui 
arribar a més estudiants. 

• Consolidar punts de servei separats i redistribuir el personal cap a noves tasques. 
 
 
INNOVACIÓ I CANVI: QUINS SÓN ELS FACTORS QUE INFLUEIXEN? 
El grup de treball va examinar vuit factors que poden influir en el clima general de canvi i 
innovació en gestió de la col·lecció i serveis d'accés: la dimensió de la biblioteca o de la 
institució, les oportunitats de col·laboració, la capacitat de compartir el control, les instal·lacions 
i els recursos humans, la flexibilitat institucional, l'abast de la convergència cultural dins de la 
institució, les estratègies de preservació digital, i els riscs que es corren. 
 
La dimensió és important? 
Totes les biblioteques de recerca –independentment de la seva dimensió– que van participar 
en aquest estudi estan innovant i adaptant-se a les necessitats canviants dels seus usuaris, així 
com als requeriments canviants de les seves institucions. No hi ha proves clares que 
suggereixin que les tendències definitives del canvi es basin en la dimensió de la col·lecció 
bibliogràfica. 
 
No obstant, hi ha tipus específics d'innovació que semblen estar relacionats amb la dimensió de 
la biblioteca o de la institució. Existeixen proves anecdòtiques que la dimensió de la biblioteca 
ha influït en el desenvolupament de programes de biblioteca digital; les biblioteques amb 
programes de biblioteca digital més madurs tendeixen a ser les que tenen col·leccions més 
grans i més nombre de personal. Per altra banda, els escenaris institucionals més petits poden 
encoratjar activitats col·laboratives innovadores, ja sigui a causa de la necessitat financera 
d’unir forces per fer que succeeixin coses o bé a causa del potencial en les comunitats més 
petites per a una major interacció a través de les unitats del campus. 
 
També hi ha proves anecdòtiques que el clima institucional favorable al canvi i el suport actiu 
de grups i individus clau dins de la institució juguen un paper central en l’orientació i les 
oportunitats de la biblioteca per a la innovació; fins al punt que aleshores la dimensió de la 
institució sí que influeix en aquest clima, la dimensió pot ser, doncs, un factor contributiu --si no 
conductor. 
 
La voluntat de col·laborar i els tipus de consorcis existents 
La capacitat de les biblioteques de recerca i el desig de col·laborar amb altres biblioteques de 
recerca, amb biblioteques no universitàries o amb d’altres organitzacions i empreses 
determinarà l’èxit de molts dels seus programes. Les motivacions per a les col·laboracions 
varien molt i comprenen el lideratge, el suport polític, l’al·licient de finançament disponible i el 
desig de transformar la biblioteca per introduir-la a l’era digital. Un tipus de col·laboració 
d’importància creixent és la compra consorciada de continguts impresos i electrònics i de 
serveis. 
 
La compra i la contractació consorciades per a l’accés als recursos electrònics ha esdevingut 
essencial en l’arsenal d’estratègies de les biblioteques de recerca per adquirir la informació 
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més econòmicament del que ho poden fer si actuen soles. Moltes biblioteques troben que el 
préstec consorciat iniciat pels usuaris combinat amb un lliurament ràpid és una via exitosa per 
fer que l’accés dels usuaris als llibres sigui tan fàcil com l’accés als recursos electrònics. Hi ha 
proves que demostren que el lliurament ràpid de llibres en un consorci n’ha augmentat l’ús, 
especialment per part dels estudiants de primer i segon cicle. Els consorcis també ofereixen 
serveis addicionals que activen en gran manera la cerca i el lliurament de continguts no-llibre 
als usuaris interns de les biblioteques que participen en el consorci; alguns consorcis estan 
gestionant centralitzadament bancs de dades d’imatges, tesis i tesines electròniques i altres 
documents digitals. 
 
Les estructures consorciades varien i reflecteixen el marc polític de l’estat o la regió en el qual 
operen així com les institucions que representen. En alguns casos, la legislatura estatal assigna 
fons per a recolzar les activitats dels consorcis en nom de les biblioteques; en d’altres casos, 
les biblioteques individualment paguen a un fons comú. El finançament extern facilita a les 
institucions individuals el procés de dur a terme els ajustaments i compromisos que els 
consorcis requereixen i tendeix a recolzar les relacions consorciades entre biblioteques de 
diverses dimensions i característiques. Els consorcis finançats només pels seus membres 
tendeixen a estar formats per biblioteques de dimensions i característiques similars. 
 
Els consorcis estan a la primera línia de les controvèrsies entre les biblioteques i els editors pel 
que fa a la fixació de preus, als termes d’ús que defineixen les llicències i a les pràctiques dels 
editors que dificulten a la biblioteca adaptar de manera cost efectiva les compres a partir de 
llistes de les editorials (amb incentius financers que afavoreixen la selecció del paquet complet) 
o reduir la despesa total efectuada amb cada editor. La tendència dels consorcis a adquirir o 
contractar recursos electrònics als editors comercials més grans posa de manifest el fet que els 
continguts de societats científiques o d'altres editors petits serà passat per alt. 
 
El personal de la biblioteca treballa activament amb els seus socis en els consorcis per valorar 
els beneficis i reptes de la contractació consorciada i per influir en el comportament dels editors 
tot afavorint les necessitats de la comunicació científica. 
 
La voluntat i capacitat de compartir el control 
Un factor estretament relacionat amb la col·laboració és el grau amb què les organitzacions 
implicades en un esforç conjunt estan disposades a compartir el control tant a nivell 
intrainstitucional com interinstitucional. Aquesta compartició del control té implicacions per a 
moltes activitats com ara l’arxiu; la compra consorciada; l’ampliació dels recursos en línia; els 
esforços col·laboratius amb el professorat, els grups de tecnologia de la informació, els centres 
de formació en tecnologia; i els projectes d’edició cooperativa. 
 
Les biblioteques promouen operacions en equip per anticipar projectes col·laboratius i per 
encoratjar una convergència de cultures organitzatives diferents on el control sigui 
veritablement compartit (per exemple, entre la cultura de la biblioteca i la del professorat i la del 
servei informàtic). Moltes biblioteques de recerca estan disposades a establir noves relacions 
col·laboratives i a compartir el control amb l’objectiu d’innovar. 
 
Les oportunitats de reforçar els punts forts de l’espai i del talent humà 
La capacitat de les biblioteques de recerca per identificar els seus punts forts i la voluntat de 
reforçar-los afecta l’èxit de la integració de la biblioteca en la institució de recerca. Les 
biblioteques tenen un lloc singular en el campus, un lloc que es percep com políticament 
neutral i representatiu del conjunt comú dels coneixements de la humanitat –un espai de bé 
públic. Aquesta naturalesa de l’espai dóna a la biblioteca força per atraure i nodrir 
col·laboracions amb altres parts de la institució. Les biblioteques també tenen talent humà que 
poden distribuir per la institució. El personal de les biblioteques de recerca compta amb un 
ampli ventall d’habilitats que pot recolzar nous plantejaments per satisfer les necessitats de 
l’usuari i de la institució. Moltes biblioteques reforcen el seu espai i els seus recursos humans 
en benefici de la institució, per exemple, creant assignatures d’informació, establint un dipòsit 
institucional, o proporcionant la gestió de les negociacions de drets d’autor del campus. 
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L'abast de la bona disposició institucional per al canvi 
Un factor important en la innovació és fins quin punt les biblioteques de recerca i les seves 
institucions estan disposades i capacitades per acceptar el canvi. La capacitat de lideratge de 
la biblioteca (a tots nivells) a l'hora de canviar la visió del que és i fa una biblioteca i de 
transformar les operacions bibliotecàries per tal de reflectir aquesta visió, òbviament influeix en 
la innovació. No obstant, la mateixa cultura organitzativa també influeix en la manera com la 
biblioteca es compromet i recolza el canvi. 
 
Quina és la percepció institucional i la filosofia subjacent de les grans col·leccions impreses de 
la biblioteca? Com es plantegen la biblioteca de recerca i la seva institució el creixement de les 
col·leccions impreses i l’ús de mesures tradicionals a les biblioteques de recerca? Com es 
plantegen el creixement del contingut digital i l’ús dels nous mètodes emergents? Els líders clau 
de la biblioteca i de la institució, estan preparats per acceptar les noves mesures producte del 
nou entorn ja sigui de forma complementària o bé com a substituts de les tradicionals? La 
manera com es contestin aquest tipus de preguntes afectarà el ritme del canvi i la innovació a 
la biblioteca. 
 
Moltes biblioteques de recerca es troben en una posició impossible, ja que mentre algunes 
disciplines esperen que les biblioteques implementin el canvi sistèmic, aquestes es continuen 
fent càrrec de les necessitats d'altres disciplines que tenen un ritme més lent a l'hora d'adoptar 
les noves tecnologies.19 Durant aquest període de transició, aquest és un factor important que 
influencia la manera en què les biblioteques implementen el canvi i com aquest canvi es rep 
dins de la institució. 
 
La bona disposició de la gent per treballar en diferents cultures 
El grau fins al qual les persones de la institució mostren “interdisciplinarietat” o demostren 
efectivitat treballant amb les diverses cultures de la institució – cultures de la biblioteca, del 
professorat i de la tecnologia de la informació-- és un altre factor important en la innovació. 
L’èxit en la col·laboració depèn d’alguna manera de la convergència d’aquestes cultures. 
 
La convergència o integració de cultures s’ha plantejat de maneres diferents. Els exemples 
inclouen convergència de cultures en un espai compartit; convergència d’habilitat tècnica i 
bibliogràfica; i convergència de capital humà per consolidar els esforços, encoratjar la 
cooperació i proporcionar a tota la institució accés als més recents equipaments, programaris i 
suport, així com una col·lecció àmplia i extensa de contingut d’alta qualitat. 
 
Les experiències referides a l’enquesta del grup de treball suggereixen que hi ha la necessitat 
de recolzar una major integració cultural. Algunes biblioteques persegueixen aquest objectiu 
establint grups de treball transculturals, desenvolupant programes de formació i orientació 
transversal per a una actuació efectiva a través de les funcions tradicionals i fora d’aquestes, 
adoptant relacions de lloc de treball que reflecteixin els canvis de personal necessaris, 
proporcionant al personal oportunitats per travessar límits, i (el que es cita més sovint) donant a 
la gent temps per treballar a través del procés de convergència cultural. 20  
 
Les estratègies per preservar el contingut digital 
La conversió de les col·leccions existents i les noves adquisicions del paper al format 
exclusivament electrònic es troba actualment inhibida pel naixent estat de les estratègies de 
preservació del contingut digital. Internacionalment, els editors treballen amb les biblioteques 
nacionals (o els seus intermediaris) per tal que elles assumeixin la funció d’arxius editorials dels 
text digitalitzats21; la fiabilitat i els termes d’ús d’aquests arxius encara s’han de determinar. 
Quan la biblioteca, l’editor i les comunitats tecnològiques assoleixin un consens sobre la millor 
manera de gestionar la preservació dels recursos digitals, la transformació de les col·leccions 
bibliogràfiques en col·leccions majoritàriament electròniques s’accelerarà. 22 
 
La voluntat d’arriscar-se 
En aquest entorn que canvia tan ràpidament, hi ha moltes oportunitats per a les activitats 
emprenedores, que sovint requereixen el risc financer d’invertir recursos en noves activitats 
quan s’incrementen les pressions pressupostàries. Els projectes emprenedors poden també 
crear noves activitats que eviten o desafien les normatives, regles i polítiques que formen part 
de les operacions bibliotecàries. L’èxit depèn de la capacitat de la biblioteca per aconseguir 
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judicis contrastats, generalment amb menys informació de la que es voldria, sobre la 
importància estratègica d’una oportunitat i si es garanteixen els riscos financers o d’altre tipus 
que acompanyen el canvi. 
 
 
CONCLUSIONS I RECOMANACIONS PER A L’AGENDA DE L'ARL 
Els desenvolupaments en tecnologia digital, la introducció del web i d’Internet i els nous 
mètodes de crear, compartir i utilitzar el coneixement han canviat radicalment les definicions 
tradicionals de col·leccions i serveis d’accés de la biblioteca. Construir col·leccions i donar-hi 
accés ja no s’aconsegueix només dins de les parets de la biblioteca. Definides de manera més 
àmplia, les responsabilitats de les col·leccions i l’accés estan inextricablement relacionades --
entre sí, amb d’altres funcions a les institucions mare, i, naturalment, arriben també a d’altres 
institucions. Aquest entorn interdependent i variable comporta reptes, però el més important és 
que brinda als bibliotecaris l’oportunitat d’adquirir el lideratge a l’hora de crear nous serveis 
d’informació de suport a la recerca i l’aprenentatge tot difonent així la biblioteca d’una banda a 
l’altra de la institució.  
 
Aquest nou món es descriu en els exemples dels nous plantejaments sobre col·leccions i accés 
recollits a l’enquesta ARL de l’estiu del 2002 i a l’anàlisi anterior dels resultats de l’enquesta 
que expliquen els factors més influents en aquestes transformacions. 
 
Recomanacions per a accions posteriors 
Donades aquestes transformacions emergents, el grup de treball recomana que l’agenda ARL 
inclogui les prioritats següents: 
 
1. Integrar continguts i serveis amb la recerca i l’aprenentatge 

Identificar i promoure estratègies d’accés que facilitin la integració de la tecnologia de la 
informació, el contingut i els serveis de la biblioteca amb la recerca i l’aprenentatge. 
Aquestes estratègies per integrar el contingut i els serveis de la biblioteca en assignatures 
o projectes de recerca inclouen: 
 
• Aplicació de portals i altres eines d’integració de recursos 
• Provisió de serveis de formació i consulta sobre tecnologia educativa per a estudiants i 

professorat 
• Integració de tècniques d'alfabetització informacional bàsica i avançada en els plans 

d'estudis 
• Desenvolupament de sistemes i eines didàctiques per a l’ús pedagògic dels recursos 

digitals, imatges incloses 
 
2. Ampliar la disponibilitat dels recursos 

Promoure estratègies que ampliïn la disponibilitat de recursos (especialment els 
electrònics) i ampliïn la definició de les col·leccions i els models organitzatius pels quals es 
construeixen, mantenen, troben, lliuren, i preserven. Aquestes estratègies per ampliar la 
col·lecció comprenen: 
 
• Compra consorciada 
• Biblioteques digitals i altres estratègies d’accés electrònic 
• Préstec recíproc iniciat pels usuaris 
• Millorar l’accessibilitat als documents escassos, rars o únics, fins i tot les col·leccions 

especials i els documents en llengües estrangeres 
• Facilitar la gestió dels recursos de coneixement fora de l’àmbit de la biblioteca, inclosos 

els documents d’origen digital i altres recursos procedents de la ciència, la tecnologia, 
la medicina, les ciències socials i les humanitats 

 
3. Nous usos i funcions de l’espai físic de la biblioteca 

Identificar temes i encetar el debat dels nous usos i funcions de l’espai físic de la biblioteca, 
contribuint fins i tot a una resposta estratègica global de la gestió de les col·leccions 
impreses al llarg del temps. 
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4. Implicacions organitzatives de les noves funcions per a les biblioteques 
Dirigir les conseqüències humanes i organitzatives de les noves funcions per a les 
biblioteques tot mostrant exemples d’organització bibliotecària que van més enllà dels límits 
tradicionals de les funcions de col·lecció i accés i que donen suport a les necessitats de 
l’estudiant o de l’investigador en un món digital i imprès híbrid. 
 

El grup de treball també remarca la importància de diverses iniciatives en curs que contribuiran 
a nous plantejaments pel que fa a la gestió de la col·lecció i els serveis d’accés. En concret, el 
grup de treball insta l’ARL a: 

 
• Continuar definint i promovent les habilitats i competències que necessiten els 

bibliotecaris per dur a terme les noves funcions d’aconseguir interactuar amb el 
professorat i treballar col·laborativament amb d’altres dins i fora de la institució per a: 
- Desplegar les tecnologies de la informació 
- Crear coneixement 
- Dissenyar i gestionar els dipòsits institucionals 

• Continuar promovent l’ús per part de la biblioteca de les noves mesures d’avaluació 
incloses aquelles que es poden integrar amb les iniciatives d’avaluació institucionals. Per 
exemple, 

- Controlar l’entorn canviant de l’usuari tot remarcant les noves investigacions sobre el 
comportament de la gent en la cerca d’informació així com les lliçons apreses de les 
enquestes d’usuaris de LibQUAL+ i d'altres. 
- Continuar recolzant el desenvolupament de noves mesures per avaluar la 
biblioteca que identifiquin de manera més completa el nou entorn. 
- Continuar encoratjant i recolzant activitats que contribueixin a la transformació 
positiva del sistema de comunicació científica i de les lleis que afecten l’ús de la 
propietat intel·lectual en les finalitats educatives. 

 
Els resultats del grup de treball remarquen la naturalesa sempre canviant del nostre entorn. Els 
resultats reforcen la necessitat de les biblioteques de controlar aquestes tendències i de 
continuar adaptant les seves respostes al canvi i a les percepcions que té l’usuari de la seva 
actuació. Les dades de l’ARL, els nous projectes de mesures, les publicacions, els tallers, i els 
debats i programes de les trobades de membres haurien de continuar rastrejant les tendències 
nord-americanes. L’ARL ha de continuar proporcionant a les biblioteques membres la 
informació, les eines i les habilitats necessàries per a un lliurament proactiu de col·leccions i 
serveis d’accés a l’investigador del segle XXI. 
 
 
NOTES FINALS 
 

1. Seixanta biblioteques van contestar l’enquesta del grup de treball, proporcionant així 
uns 150 exemples de nous plantejaments a la recerca sobre gestió de la col·lecció i 
serveis d’accés a les biblioteques. Les respostes de les biblioteques a l’enquesta estan 
publicades al lloc web de l’ARL <http://db.arl.org/CAsort/>; vegeu la barra lateral 
<http://www.arl.org/newsltr/225/surveyweb.html> per més informació sobre l’enquesta i 
sobre la interfície web per buscar els resultats. 

2. Estudis de casos escrits per Suzanne Thorin and Dan Greenstein, The Digital Library: A 
Biography (Washington, D.C.: Digital Library Federation, Council on Library Resources, 
September 2002), i assaigs com el de Wendy Pradt Lougee, Diffuse Libraries: 
Emergent Roles for the Research Library in the Digital Age (Washington, D.C.: Council 
on Library Resources, August 2002), descriuen els canvis més profunds, arquetípics 
que estan transformant radicalment les maneres com es perceben, creen i utilitzen les 
biblioteques. Thorin i Greenstein descriuen el procés pel qual els programes de 
biblioteca digital en sis grans biblioteques de recerca evolucionen a través d’una 
maduració continuada, mentre que Lougee elabora la seva visió del paper per a la 
biblioteca de recerca per damunt de tot, centrant-se en el paper de col·laboració per tal 
de provocar la difusió de la biblioteca dins la cultura de la institució. El grup de treball 
vol reconèixer la influència del treball de Lougee, en particular, perquè proporciona un 
vocabulari que capta perfectament la tendència objecte d’estudi. Qualsevol ús per part 
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del grup de treball de la frase “difonent la biblioteca dins de la cultura de la institució” 
s’ha d’atribuir directament a l’assaig de Wendy Lougee. 

3. Preparing for the Revolution: Information Technology and the Future of the Research 
University (Washington, D.C.: The National Academies Press, 2002). 

4. Hi ha en camí molts altres projectes d’avaluació de l’ús i del tractament tant dins com 
fora de les biblioteques. A mode d’il·lustració: les biblioteques de la Universitat de 
Califòrnia estan estudiant el comportament i les actituds dels usuaris quan es mouen 
de lloc determinades revistes impreses de les quals es proporciona accés electrònic i el 
principal ús és el de la versió electrònica <http://www.ucop.edu/cmi/>; als científics 
canadencs se’ls ha preguntat sobre l’impacte que ha tingut en la seva investigació la 
disponibilitat de revistes electròniques via el Canadian National Site Licensing Project; 
OhioLink publica regularment dades sobre l’ús que es fa de recursos electrònics oferts 
via aquest consorci; i l’Ingenta Institute –una branca d’Ingenta, una empresa de gestió i 
distribució de recerca científica, professional i acadèmica publicada via Internet- actua 
sovint com a patrocinadora d’investigació i conferències sobre el comportament dels 
usuaris en l’entorn interconnectat. 

5. Vegeu <http://www.pewinternet.org/>. 
6. Vegeu Steve Jones, The Internet Goes to College: How Students Are Living in the 

Future with Today's Technology (Washington, D.C.: Pew Internet & American Life 
Project, Sept. 2002), <http://www.pewinternet.org/reports/toc.asp?Report=71>; i 
Amanda Lenhart, Lee Rainie, Oliver Lewis, Teenage Life Online: The Rise of the 
Instant-Message Generation and the Internet's Impact on Friendships and Family 
Relationships (Washington, D.C.: Pew Internet & American Life Project, June 2002), 
<http://www.pewinternet.org/reports/toc.asp?Report=36>. 

7. Vegeu L.J. Sax et al., The American Freshman: National Norms for Fall 1998 (Los 
Angeles: Higher Education Research Institute, UCLA Graduate School of Education 
and Information Studies, 1998), <http://www.gseis.ucla.edu/heri/press98.html>. 

8. Vegeu "How Academic Librarians Can Influence Students' Web-Based Information 
Choices" (Dublin, Ohio: OCLC, June 2002), 
<http://www2.oclc.org/oclc/pdf/printondemand/informationhabits.pdf>. 

9. Amy Friedlander, Dimensions and Use of the Scholarly Information Environment: 
Introduction to a Data Set Assembled by the Digital Library Federation and Outsell, Inc. 
(Washington, D.C.: Council on Library and Information Resources, 2002), 
<http://www.clir.org/pubs/abstract/pub110abst.html>. A més de publicar aquest informe, 
les 659 taules es publicaran a la web i el CLIR dipositarà les cintes amb les dades 
pures a l’Inter-University Consortium for Political and Social Research (ICPSR). 

10. Harvard University, "Class of 2000 Senior Survey," dades proporcionades per la 
biblioteca de la Universitat de Harvard. 

11. LibQUAL+TM Spring 2002 Survey Results (Washington, D.C.: Association of Research 
Libraries, 2002), vol. 1, Aggregate Statistics and Graphs, 
<http://www.libqual.org/documents/admin/AggregateNotebook.pdf>. 

12.  El treball ARL E-Metrics és un esforç de diversos anys per desenvolupar noves 
estadístiques i mesures que descriguin els recursos electrònics, l'ús que se'n fa i les 
despeses de la biblioteca per adquirir-los. Per informació sobre el projectes, vegeu el 
lloc web de l'ARL <http://www.arl.org/stats/newmeas/emetrics/>.  

13. La redistribució dels fons per a l'adquisició no només ha estat necessària per recolzar 
la transició cap als recursos i serveis electrònics; també ha estat una tàctica necessària 
per mantenir les subscripcions de la biblioteca a les revistes clau i altres publicacions 
en sèrie (en qualsevol format) per fer front als extraordinaris increments de preus. Les 
biblioteques ARL estan gastant quasi tres vegades més diners en publicacions en sèrie 
(570 milions de dòlars el 2001) del que gastaven fa 15 anys i tot i així reben un 5% 
menys de títols. L'adquisició de llibres i altres monografies també s'ha vist adversament 
afectada per la necessitat de gastar més en les subscripcions de revistes i la caiguda 
d'un 9% del nombre de monografies comprades en els darrers 15 anys. La redistribució 
dels fons per a l’adquisició bibliogràfica és una complexa sèrie de decisions feta en part 
per respondre a l'alça de preus de les revistes i en part per respondre a la demanda de 
l’usuari d'una creixent disponibilitat via web de continguts de qualitat.  

14. Els autors reconeixen i agraeixen a Jeanne Richardson, de l'Arizona State University i 
Margaret Landesman de la Universitat de Utah, per articular aquestes tendències a 
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l'enquesta del grup de treball i per permetre que les seves declaracions fossin 
adaptades per a aquest informe. 

15. Vegeu Sarah E. Thomas, "Abundance, Attention, and Access: Of Portals and 
Catalogs," ARL: A Bimonthly Report on Research Library Issues and Actions from ARL, 
CNI, and SPARC no. 212 (October 2000): 1-3, 
<http://www.arl.org/newsltr/212/portal.html>. 

16. Vegeu Louis A. Pitschmann, Building Sustainable Collections of Free Third-Party Web 
Resources (Washington, D.C.: Digital Library Federation, Council on Library and 
Information Resources, June 2001), 
<http://www.clir.org/pubs/abstract/pub98abst.html>.  

17. Vegeu Donald J. Waters, "The Metadata Harvesting Initiative of the Mellon Foundation," 
ARL: A Bimonthly Report on Research Library Issues and Actions from ARL, CNI, and 
SPARC no. 217 (August 2001): 10-11, <http://www.arl.org/newsltr/217/waters.html>. 

18. Per informació sobre el model d'"instal·lacions col·laboratives" en els campus de 
col·legis universitaris i universitats, vegeu el lloc web Collaborative Facilities Web Site 
desenvolupat per la Coalition for Networked Information and Dartmouth College 
<http://www.datrmouth.edu/~collab/>. Vegeu també els articles relacionats de Betsy 
Wilson i Barbara Dewey a ARL: A Bimonthly Report on Research Library Issues and 
Actions from ARL, CNI, and SPARC no. 222 (June 2002): 1-5, 
<http://www.arl.org/newsltr/222/>. 

19. Les investigacions recents sobre com diferents camps de la recerca utilitzen els mitjans 
electrònics en la comunicació científica conclouen que probablement veurem com les 
diferències temàtiques persisteixen fins i tot quan creix l'ús global de les tecnologies de 
comunicació electrònica. Vegeu Rob Kling and Geoffrey McKim, "Not Just a Matter of 
Time: Field Differences and the Shaping of Electronic Media in Supporting Scientific 
Communication," Journal of the American Society for Information Science 51, no. 14 
(Dec. 2000): 1306-1320. 

20. Per un resum de com nou biblioteques de recerca estan dirigint la convergència cultural 
d'informàtica i biblioteca, vegeu l'informe de Richard Meyer al grup de treball, 
"Addressing the Cultural Dimensions of the Convergence of Computing and Library 
Staffs," October 10, 2002, <http://www.arl.org/collectaccess/CAmeyer.html>. 

21. Per contextualitzar aquests esforços, vegeu la declaració conjunta sobre l'arxiu i la 
preservació de la informació digital de la International Federation of Libraries 
Associations (IFLA) i la International Publishers Association (IPA), "Preserving the 
Memory of the World in Perpetuity," June 2002, <http://www.ifla.org/V/press/ifla-
ipa02.htm>. 

22. Les qüestions encara per resoldre no s'han de subestimar. Laura Campbell, Directora 
del National Digital Information Infrastructure and Preservation Program de la Library of 
Congress, ha comentat que malgrat existir un ampli consens sobre la urgència del 
problema de com preservar els documents digitals i acord sobre la necessitat de 
solucions per distribuir-los i descentralitzar-los, hi ha encara moltes qüestions per 
resoldre, com ara qüestions legals, d'abast (què preservem, qui ho fa i a quin nivell), de 
l'equilibri entre la preservació i l'accés, i qüestions econòmiques i tècniques. Vegeu 
Laura Campbell, "Update on the National Digital Infrastructure Initiative," in The State of 
Digital Preservation: An International Perspective (Washington, D.C.: Council on Library 
and Information Resources, July 2002): 49-53, 
<http://www.clir.org/pubs/abstract/pub107abst.html> i el mateix lloc web d'Initiative 
<http://www.digitalpreservation.gov/ndiipp/>. Un article molt útil per als generalistes és 
"Data Extinction," de Claire Tristram a Technology Review, MIT's Magazine of 
Innovation (October 2002): 37-42. Per mantenir-se al dia dels considerables esforços 
en marxa a nivell internacional per dirigir aquesta sèrie de qüestions, vegeu "What's 
New in Digital Preservation," un servei conjunt de la Digital Preservation Coalition i la 
PADI (Preserving Access to Digital Information) Gateway de la Biblioteca Nacional 
d'Austràlia <http://www.dpconline.org/graphics/whatsnew/>. 
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