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RESUM 
Actualment, gràcies a la tecnologia, els usuaris poden accedir als recursos de les biblioteques 
sense limitacions de temps ni espai. Per tal de satisfer les necessitats dels usuaris no 
presencials, moltes biblioteques i consorcis bibliotecaris estan ampliant els seus serveis de 
referència per prestar serveis de referència virtual. Les pautes que s’ofereixen en aquest article 
pretenen servir d’orientació a les diverses institucions, a l’hora d’implementar i mantenir serveis 
de referència virtual. 
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INTRODUCCIÓ 

Els avenços tecnològics no només han afectat el format i les fonts d’informació que utilitzen les 
biblioteques per prestar serveis de referència, sinó també l’indret on es presten aquests 
serveis. Les biblioteques i els recursos de què disposen s’han traslladat en part al món virtual 
d’Internet. Com a resultat d’aquest fet, els usuaris de les biblioteques poden accedir als nostres 
recursos des de fora de les biblioteques físiques. En un esforç per arribar als usuaris que 
accedeixen a les biblioteques a través dels seus ordinadors, moltes biblioteques i consorcis 
bibliotecaris amplien els seus serveis de referència per incloure la referència virtual. 
Actualment, la tecnologia permet els usuaris fer arribar les seves consultes a les biblioteques 
en qualsevol moment i des de qualsevol indret del món. La referència virtual respon a les 
necessitats dels usuaris d’accedir als serveis de referència amb comoditat.  

La finalitat d’aquestes directrius és ajudar les biblioteques i els consorcis a implementar i 
mantenir serveis de referència virtual. L’objectiu d’aquesta guia és oferir orientació, sense 
resultar excessivament prescriptiva. La diversitat entre institucions donarà lloc a diferències pel 
que fa al seguiment d’aquestes pautes, però el comitè espera haver desplegat suficientment el 
model per proporcionar un marc per a la referència virtual que pugui ser adoptat àmpliament i 
que resistirà els múltiples canvis que experimentaran les formes en què les biblioteques 
prestaran serveis de referència virtuals.  

Inicialment, el comitè va basar aquestes pautes en l’article de Bernie Sloan “Electronic 
reference services: Some suggested guidelines”, que es va publicar al Reference and User 
Services Quarterly, volum 38, número 1, estiu del 1998, p. 77-81.  

RUSA espera que les directrius següents seran d’utilitat a aquells que intentin formalitzar un 
servei de referència virtual.  

1. DEFINICIÓ DE REFERÈNCIA VIRTUAL 

1.1 La referència virtual és un servei de referència que s’inicia electrònicament, sovint en temps 
real, en el qual els usuaris fan servir ordinadors o un altre tipus de tecnologia d’Internet per 
comunicar-se amb el personal de referència, sense estar presents físicament. Els canals de 
comunicació que s’empren sovint a la referència virtual són el xat, la videoconferència, la veu 
sobre IP, la navegació assistida, el correu electrònic i la missatgeria instantània.  

1.2. Malgrat que sovint s’empren fonts en línia per proporcionar referències virtuals, l’ús de 
fonts electròniques per a la recerca de respostes no constitueix, per ell mateix, una referència 
virtual.  

1.3 Sovint les consultes de referències virtuals es completen mitjançant accions telefòniques, 
via fax, presencialment i per correu ordinari, tot i que aquestes formes de comunicació no es 
consideren virtuals. 

2. PREPARACIÓ PER PRESTAR SERVEIS DE REFERÈNCIA VIRTUAL 

2.1 Caldria emprendre la referència virtual amb la visió d’una integració a llarg termini del servei 
amb la resta de serveis de referència de la institució. Fins i tot a les fases de planificació o a la 
fase pilot, no s’hauria de tractar la referència virtual com un servei ad hoc.  

2.2 La direcció hauria de ser conscient de les despeses de personal, posada en marxa i 
manteniment necessàries per proporcionar i fer màrketing de la referència virtual i hauria 
d’estar preparada per comprometre’s a proporcionar recursos a llarg termini.  

2.3 En una situació ideal, tots els nivells de la  de la institució s’haurien de comprometre a 
donar suport a la referència virtual abans de formalitzar el servei. Com en qualsevol altre nou 
servei, tal vegada no sigui possible obtenir un recolzament de tota la direcció ; tanmateix, una 
part suficient del personal s’hauria de comprometre a oferir un servei de referència virtual.  
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2.4 Membres representatius de l’administració i del personal del servei de referència de la 
biblioteca  s’haurien d’implicar en la planificació, la formació, la implementació i el foment dels 
serveis de referència virtual, així com en la selecció del software de referència virtual. Així 
mateix, s’haurien d’implicar en la planificació i el foment de la referència virtual membres 
representatius del públic objectiu.  

2.5  Personal informàtic competent hauria de participar en la planificació, la implementació i el 
manteniment de la infraestructura necessària, així com en la selecció del software i en la 
decisió de compra, especialment pel que fa a la compatibilitat amb el software i la 
infraestructura existents a la biblioteca. 

2.6 S’hauria de tenir en compte el servei de referència virtual quan es prenguin decisions 
relatives al desenvolupament de la col·lecció, la selecció de fonts de referència electròniques, i 
especialment en qüestions relatives a llicències que puguin afectar l’ús de recursos per atendre 
usuaris externs. 

2.7 El personal i l’administració de la biblioteca han de facilitar que s’avaluï l’eficàcia del 
programa amb regularitat i comprometre’s a dur a terme els ajustaments necessaris. 
L’avaluació ha de ser comparable a la d’altres serveis de referència.  

3. PROVISIÓ DE SERVEI 

3.1 Clients 
 

3.1.1 La biblioteca hauria de definir la població usuària i publicitar aquesta política al web 
del servei o a qualsevol altre indret on els usuaris hi puguin accedir .  

3.1.2 Cal estudiar les qüestions tècniques relatives a l’autenticació d’usuaris o a l’accés a  
servidors proxy, ja que afecten diversos grups dins la població usuària. 

3.1.3 Si la política institucional exclou del servei determinades persones, el compliment 
haurà de ser uniforme.  

3.1.4 S’han de posar a disposició dels usuaris les directrius relatives al comportament adient 
que han d’observar mentre utilitzin el servei.  

3.1.5 El  màrqueting del servei ha de definir clarament quina és el públic  objectiu.  

3.2 Paràmetres del servei 
 

3.2.1 Cal definir i fer públic el nivell de servei que es prestarà, per tal que el personal i els 
usuaris en comprenguin la missió. El nivell de servei inclou el tipus de preguntes que 
respondrà el servei (potser resulta més fàcil definir quines no respondrà), així com la 
població usuària que atendrà el servei.  

3.2.2 S’han d’establir les pautes per determinar quines consultes queden fora dels 
paràmetres de servei i com cal respondre davant d’aquests casos.  

3.2.3 Abans d’iniciar del servei, s’hauria de decidir si  el subministrament  de documents 
està inclòs en el servei  i si els usuaris l’hauran de pagar.  

3.2.4 Cal establir els paràmetres de temps i fer-los públics, tant per als usuaris com per al 
personal. Pel que fa a les referències virtuals sincròniques, caldrà indicar els períodes de 
temps en què el servei disposarà de personal. Pel que fa a les referències virtuals 
asincròniques, cal oferir pautes sobre la freqüència de comprovació de les consultes o 
sobre la rapidesa amb què es pot esperar una resposta inicial.  
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3.2.5 Cal dissenyar vincles interns i externs que remetin al servei de referència virtual, per 
tal d’atraure l’atenció d’usuaris potencials i fer palesa amb claredat la naturalesa del servei.  

3.3. Comportaments en servei 

3.3.1 Per atendre referències virtuals, el personal de les biblioteques necessita el mateix 
tipus d’habilitats comunicatives i interpersonals que per a altres formes  de referències. 
L’absència d’un usuari físic present i les diferents formes de comunicació poden requerir 
més habilitats, esforç o formació per tal de prestar un servei de qualitat equivalent als 
serveis de referència presencials.  

3.3.2 El personal ha de mostrar les competències professionals essencials per tal de prestar 
amb èxit serveis de referència i als usuaris, tal com es formula a “Professional 
Competencies for Reference and User Services Librarians” de RUSA. 

3.3.3 Han de prevaldre les directrius estàndard dels serveis de referència (com ara 
l’entrevista de referència, l’intercanvi de consultes entre serveis, etc.). 

3.3.4 El personal ha d’aplicar pràctiques de comunicació interpersonal que fomentin un 
servei de provisió de referències eficaç, com es recull a "Guidelines for Behavioral 
Performance of Reference and Information Services Professionals" de RUSA. 

3.3.5 Caldria demanar al personal que faci paleses les seves habilitats a l’hora d’usar 
eficaçment la comunicació en línia. També ha de posar de manifest que és conscient de 
l’existència d’àrees problemàtiques potencials comunes a l’hora de dur a terme entrevistes 
de referència en línia, en comparació amb les entrevistes de referència presencials.  

3.3.6 Cal proporcionar al personal formació inicial i continuada per tal que pugui aprendre i 
interioritzar les conductes en línia eficaces. 

3.3.7 El personal ha de tractar com a privades i confidencials les comunicacions en línia que 
mantingui amb els usuaris i col·legues, incloent-hi les transcripcions o registres 
emmagatzemats.  

 
3.4 Referència virtual en col·laboració 
 

3.4.1 Algunes biblioteques poden optar per prestar serveis de referència virtual en 
col·laboració amb d’altres biblioteques, per diverses raons, com ara les següents: per 
ampliar les hores operatives, per distribuir la dotació de personal del servei entre múltiples 
biblioteques, per incrementar l’especialització o per reduir despeses d’acord amb l’economia 
d’escala. Aquesta col·laboració pot incloure treballar amb proveïdors de referència virtual i/o 
participar en grans col·laboracions a nivell regional o nacional.  

3.4.2 Cal definir clarament les expectatives de les biblioteques que participin en serveis de 
col·laboració abans de comprometre’s a prestar-los.  

3.4.3 Cal definir clarament la responsabilitat de gestionar i coordinar el servei de manera 
centralitzada.  

3.4.4 Cada biblioteca ha de disposar d’una persona d’enllaç dins el projecte que la 
representi a les activitats del grup. Cal establir clarament les expectatives pel que fa a les 
responsabilitats d’aquest enllaç. 

3.4.5 S’han de definir amb claredat els procediments de comunicació entre els participants. 

3.4.6 Les biblioteques participants s’han de comprometre a oferir el nivell de servei mínim 
establert. Pel que fa a la referència virtual sincrònica, cal fixar un nombre mínim d’hores de 
servei, tenint en compte factors com les dimensions del centre o del personal, la població 
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usuària, el pressupost o l’abast del servei de referència en línia que es desitja. Pel que fa a 
la referència virtual asincrònica, el nivell de servei ha de consistir en el nombre mínim 
establert de consultes que s’han de respondre o bé la supervisió de la cua que es forma en 
determinats blocs de temps.  

3.4.7 Cal gestionar de manera centralitzada l’organització de la participació de les 
biblioteques als serveis. Pel que fa a les referències virtuals sincròniques, cada biblioteca 
s’ha de comprometre a blocs de temps específics. Trobar personal de referència específic 
per cobrir aquests blocs serà responsabilitat de la biblioteca en qüestió, no del director del 
projecte. Pel que fa a les referències virtuals asincròniques, les biblioteques que hi participin 
s’haurien de comprometre a supervisar les cues de consultes entrants que es formin als 
blocs de temps concrets.  

3.4.8 El servei ha de proporcionar una font centralitzada d’informació sobre les polítiques, el 
funcionament, els procediments i les normatives de les biblioteques membres, per tal que el 
personal de referència del projecte pugui trobar fàcilment informació sobre altres 
biblioteques. 

3.4.9 El servei ha d’establir un conjunt de pautes clares per determinar les prioritats del 
servei als usuaris per part de diverses biblioteques. Per exemple, en un servei de referència 
virtual de col·laboració, les consultes es responen per ordre d’arribada; el personal que 
presta el servei en aquell moment no dóna prioritat als usuaris de la seva zona.  

3.4.10 El servei ha d’establir polítiques i directrius clares per a l’ús de recursos electrònics 
en línia sotmesos a llicència, a l’hora de prestar servei a usuaris d’altres biblioteques 
participants.  

3.4.11 El servei ha d’establir polítiques i directrius clares que garanteixin de manera eficaç 
la privacitat dels usuaris en un entorn on intervenen múltiples biblioteques.  

3.4.12 Es fomenta el compliment del NISO Question/Answer Transaction Protocol per a la 
transferència de consultes entre serveis.  

 
4. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 

4.1 Integració del servei de referència virtual 

4.1.1 La referència virtual és una extensió dels serveis de referència que ja existeixen en 
una institució. Malgrat que els models de plantilla i la localització del servei poden diferir  
respecte dels serveis de referència presencials, caldria atorgar al servei de referència virtual 
el mateix estatus i els mateixos objectius de qualitat i hauria de ser considerat com a part 
integrant d’un servei de referència més ampli.  

4.1.2 Tot el personal dels serveis públics ha de ser conscient dels objectius i del 
funcionament bàsic del servei de referència virtual.  

4.1.3 Cal establir els procediments per derivar un usuari virtual (una consulta) a un altre 
punt de referència o de servei públic. Els procediments han d’incloure com es presenta a 
l’usuari aquesta remissió i també com es comunica la informació sobre la remissió del taulell 
de referència virtual a la destinació de la remissió. 

4.2 Infraestructura/Instal·lacions 
 

4.2.1 Un dels objectius de qualsevol servei de referència és prestar un servei de gran 
qualitat. Integrar la referència virtual en la línia central de serveis de referència implica que 
tots els serveis (presencials, telefònics i virtuals) rebran el suport necessari per garantir un 
servei de qualitat. 
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4.2.2 Cada biblioteca ha d’estudiar els models de provisió de personal per establir quin és el 
més adequat per a l’organització. Tot i que no hi ha un model de servei que serveixi per a 
tot, se n’ha d’escollir un que doni suport a interaccions de referències de qualitat utilitzant 
qualsevol tipus de comunicació.  

4.2.3 Cal proporcionar al personal l’espai, el mobiliari, el hardware i el software necessaris 
per dur a terme la missió convinguda pel personal, l’administració i el personal de suport 
tècnic.  

4.2.4 Sempre que sigui necessari, cal actualitzar l’equipament, les instal·lacions i el software 
perquè continuïn essent eficaços. La planificació ha de tenir en compte que la tecnologia 
evoluciona constantment. 

4.2.5 A l’hora de planificar les capacitats de la biblioteca i d’escollir un software de 
referència virtual, cal tenir presents els coneixements sobre infraestructura que tenen els 
usuaris i les seves aptituds.  

4.2.6 La posada en marxa tècnica ha de tenir en compte l’ús de software de suport per part 
dels usuaris i del personal de referència amb discapacitats. Algunes opcions serien escollir 
un software que compleixi l’article 508 del Rehabilitation Act, un software amb opcions 
sense text com ara la veu sobre IP, o bé incloure text al web que redireccioni els lectors de 
la pantalla a un formulari de correu electrònic o una altra informació de contacte alternativa1.  

4.3 Finançament 
 

4.3.1 El pressupost de la biblioteca ha d’incloure partides de fons específiques destinades a 
cobrir el personal, el hardware, el software, la connexió, el mobiliari, la formació, la publicitat 
i l’espai necessaris per al servei.  

4.3.2 La planificació ha d’incloure un pressupost continuat, fins i tot quan el servei s’inicia a 
la fase a pilot o amb la inversió inicial procedent d’una subvenció.  

4.3.3 Abans d’iniciar el servei, cal establir si serà gratuït per a l’usuari o bé si estarà subjecte 
a una taxa, situació que es modificarà quan sigui necessari.  

4.4 Personal 
 

4.4.1 Les responsabilitats del servei de referència virtual han de ser compartides entre el 
personal per tal de garantir la continuïtat del servei.  

4.4.2 Quan sigui possible, es formarà el personal en tots els serveis de referència 
(presencial i virtual) per proporcionar-li un coneixement i una flexibilitat més amplis.  

4.4.3 S’ha de seleccionar el personal de la biblioteca que prestarà el servei de referència 
virtual d’acord amb les seves capacitats, interessos i disponibilitat. Han de formar part de la 
selecció del personal els comportaments en servei descrits a l’apartat 3.3 i les habilitats a 
l’hora d’usar la tecnologia de suport.  

4.4.4 Cal proporcionar al personal el temps i els recursos necessaris per a una preparació i 
una formació continuada que garanteixin l’eficàcia del servei.  

4.5 Màrqueting 

4.5.1 Cal desenvolupar un pla de màrqueting i implementar-lo, com a part de la planificació i 
el funcionament continuat del servei.  
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4.5.2 Cal establir el públic objectiu (o públics) al qual s’adreça el servei de referència virtual. 
El màrqueting s’adequarà a aquest públic. Cal incloure membres d’aquest públic objectiu en 
la planificació i l’avaluació del màrqueting.   

4.5.3 Cal destinar un pressupost al màrqueting, que serà responsabilitat d’un o diversos 
membres del personal.  

4.5.4 Cal avaluar el màrqueting periòdicament i actualitzar-lo per tal que el missatge es 
mantingui fresc i arribi a nous públics. 

4.6. Avaluació i millora 

4.6.1 Els serveis de referència virtual s’haurien d’analitzar sovint, amb les aportacions del 
personal i dels usuaris, per tal d’avaluar-ne l’eficàcia i l’eficiència, amb l’objectiu d’oferir un 
servei de gran qualitat.  

4.6.2 L’avaluació pot incloure molts mètodes com l’anàlisi d’estadístiques d’ús, les opinions i 
els comentaris dels usuaris i la revisió de les transcripcions.  

4.6.3 L’avaluació del servei de referència virtual hauria de ser equivalent a l’avaluació 
periòdica de tots els serveis de referència de la biblioteca i formar-ne part.  

4.6.4 Caldria fer servir l’avaluació per millorar el servei quan sigui necessari, mitjançant 
l’adequació de la dotació de personal, la plantilla, els paràmetres del servei, la formació o 
altres millores, tal com indiquin els resultats de l’avaluació i la valoració.  

5. PRIVACITAT 

5.1. Les comunicacions relatives a referència virtual que es produeixin entre els usuaris i el 
personal de les biblioteques han de ser privades, llevat en allò que estableixi la llei.  

5.2 Les dades que es recopilin i conservin per a l’avaluació han de protegir la confidencialitat 
dels usuaris.  

5.2.1. Es recomana treure dels registres de transaccions les dades personals que permetin 
identificar els usuaris (com ara el nom, el correu electrònic, etc.). Aquesta informació pot 
conservar-se amb finalitats estadístiques o d’avaluació.  

 
5.2.2 Les biblioteques han de desenvolupar programes de conservació i polítiques de 
privacitat per a les transaccions de referència virtual que duguin a terme.  

5.2.3 Cal informar els usuaris sobre la conservació de registres i, si escau, sobre el tipus 
d’informació personal que s’emmagatzemarà al registre de transacció. 

5.2.4 S’han de fer públiques les polítiques de privacitat i els programes de conservació de 
transcripcions.  

5.3 Es poden utilitzar transaccions de referència per crear bases de dades i apartats de 
preguntes mes freqüents, però cal anar en compte i mantenir la privacitat dels usuaris i la 
confidencialitat de les seves consultes.  
 

5.3.1 Més enllà de l’eliminació de dades identificatives dels usuaris, la inclusió en una base 
de dades no hauria de comprometre la confidencialitat de l’usuari, fet que caldria avaluar a 
l’hora de seleccionar les consultes que s’inclouran a la base de dades.  

5.3.2. Cal informar també els usuaris, fent públiques les polítiques corresponents, que les 
consultes que formulin poden ser incloses en una base de dades. Així mateix, cal 
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proporcionar-los els mitjans necessaris per sol·licitar l’eliminació de les seves consultes de 
la base de dades.  

5.4. Les dades que s’emmagatzemin i es conservin amb finalitats formatives o de publicitat del 
servei també hauran de protegir la confidencialitat de l’usuari.  
 

NOTA A PEU DE PÀGINA 

1. “Nondiscrimination under Federal grants and programs: Electronic and information 
technology,” Title 29 U.S. Code, Pt. 794d 2004 ed. 
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