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RESUM 

S’analitza la situació dels dipòsits digitals a les universitats australianes. Primerament hi ha una 
breu introducció sobre l’accés obert en línia als documents i el que això ha suposat, i la 
necessitat de les universitats australianes de crear un dipòsit digital  a l’abast de tothom. 

A través de diverses enquestes realitzades als administradors dels dipòsits digitals de les 
universitats australianes, s’han extret els deus punts o qüestions principals que preocupen als 
encarregats de gestionar aquests dipòsit. Els administradors dels dipòsits els consideren els 
més significatius ens els propers cinc a deu anys. Explicació i anàlisi amb comentaris de les 
persones entrevistades d’aquestes deu qüestions:  els rols i responsabilitats, la sostenibilitat del 
servei, el fet d’involucrar la comunitat, garantir la qualitat del servei, definició de la col·lecció, 
comunicació i compliment amb l’ investigació, el dipòsit i la e-Recerca, habilitats i personal, 
tecnologia i marc normatiu. 
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INTRODUCCIÓ 

 A mitjans de 2006, totes les universitats australianes havien establert, o estaven a mig camí 
d’establir, serveis de dipòsit o repositoris instuitucionals  ("institutional respository services"). El 
desenvolupament de serveis de dipòsits digitals es pot relacionar sovint amb el moviment 
d’accés obert, el qual procura posar disponible en línia la producció científica de qualitat i així 
animar als acadèmics a posar les seves publicacions en dipòsits digitals, realçant la seva 
disponibilitat i prescindint de l’alt cost que suposen les subscripcions de revistes. Tanmateix, 
moltes universitats han estès la funcionalitat dels seus serveis de dipòsits digitals per a altres 
propòsits, com ara donar l’oportunitat als estudiants de desenvolupar la seva pròpia carpeta 
d’investigació proporcionant un mitjà de millorar la recerca, establir un servei de publicació 
electrònic, o donar accés a les col·leccions d’imatges o a un altre tipus de producció científica. 
El potencial per al desenvolupament sembla inacabable. 

Alhora, la recerca universitària implica cada vegada més l’ús, generació, manipulació, 
repartiment i anàlisi de recursos digitals. La importància del què s’anomena generalment “e-
Recerca” en l’agenda nacional mostra la necessitat de millorar  la gestió de les dades  i la 
pràctica sostenible per donar suport a la recerca a llarg termini. Això planteja qüestions sobre la 
relació entre el dipòsit i la e-Recerca i proporciona reptes als gestors dels dipòsits per orientar 
més lluny seu pensament per a satisfer aquestes necessitats. 

La Australian Partnership for Sustainable Repositories (APSR) es va crear a principis de 2004 
enfocada a les qüestions d’accés continuat i la sostenibilitat de les col·leccions digitals. A 
mitjans de 2006, APSR començà una sèrie d’entrevistes amb el personal universitari de nivell 
superior responsable de la supervisió de la recerca, dels dipòsits digitals i de la gestió de dades 
de recerca . Això va sorgir de la necessitat de l'APSR d’entendre millor els requisits del sector 
universitari per millorar la gestió de dades de la recerca i la infraestructura d’informació que la 
sosté. 

El propòsit d’aquest article és identificar els principals elements o qüestions que els entrevistats 
creuen que seran els més significatius per als seu dipòsit digital en els propers de cinc a deu 
anys. Encara que hi ha punts de vista diferents relacionats amb els papers i responsabilitats 
dels dipòsits i la gestió de dades d’investigació, aquest article només abasta els punts de vista 
dels administradors. No afirma ser exhaustiu o basat en estadístiques. Més aviat tracta de 
proporcionar un resum dels deu elements essencials que hauran de fer front aquest grup 
particular dels dipòsits digitals, des del punt de vista d’aquells que proporcionen la normativa i 
el finançament per als dipòsits, o al menys, dels que en tenen la responsabilitat.  

APSR ha investigat pel seu compte el punt de vista dels investigadors. Aquests resultats han 
estat publicats com Sustainability Issues for Australian Research Data: The report of the 
Australian e-Research Sustainability Survey Project1. 

 

LES ENTREVISTES 

Trenta-tres persones de catorze universitats varen ser entrevistades durant el tercer  trimestre 
de 2006. Els implicats eren sub-vice rectors (“Deputy Vice-Chancellors”) (Recerca) o 
Representants de vice rectors (“Pro-Vice-Chancellors”) (Informació), directors de biblioteques 
universitàries o qualsevol dels seus equivalents, altre tipus de personal com els administradors 
dels dipòsits, personal de la biblioteca o ocasionalment especialistes en TIC. (Les citacions 
anònimes intercalades durant la resta d’aquest article són algunes de les que varen ser 
enregistrades durant les entrevistes i després transcrites.) 

Les universitats participants inclouen les vuit principals universitats australianes de recerca 
(conegudes com the Group of Eight), socis i associats d'APSR i ARROW (Australian Research 
Repositories Online),2 i un petit grup  d’altres que eren geogràficament accessibles i disposats a 
participar. La South Australian Partnership for Advanced Computing (SAPAC)  també es va 
incloure, a causa de la seva experiència amb la gestió de dades de recerca.  
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EL CONTEXT DELS DIPÒSITS 

Qualsevol declaració al voltant de dipòsits institucionals a Austràlia queda desfasada en el 
moment de ser escrita. És una àrea de ràpid desenvolupament, amb determinades moments 
marcats per enquestes puntuals3. L’avaluació més recent es pot trobar en una enquesta 
publicada per Joanna Richardson 4l’agost de 2006, que proporciona una llista completa de 
programari en ús als dipòsits de cada universitat. Malgrat tot, un dipòsit no és un servei en sí 
mateix. El terme dipòsit està associat sovint amb l’ús d’un programari i maquinari particular. 
Aquest article s’ocupa d’identificar els elements més amples del paisatge cultural, polític i 
organitzatiu en el qual s’ofereix el servei. El tema tecnològic, tanmateix, no es pot ignorar. 
 
Abans de tornar a les qüestions, val la pena proporcionar uns antecedents pel que fa al per què 
les diverses universitats decidiren desenvolupar els seus serveis de dipòsit prioritàriament. 
Alguns s’havien creat només per contenir material imprès, amb el conseqüent 
desenvolupament causat pel moviment d’accés obert. Aquesta idea ha estat seguida amb 
entusiasme pels bibliotecaris desanimats per l’augment creixent del cost de les revistes. 
Tanmateix, no ha trobat el mateix nivell de suport entre administradors acadèmics superiors o 
entre els investigadors que tenen el paper de depositaris. 

A mesura que ha passat el temps, s’ha tornat evident que atraure investigadors a participar en 
aquest gran pla ha estat una àrdua batalla, apostant per la obligatorietat d’un dipòsit d’articles. 
Això s’ha fet amb èxit en una universitat australiana, la Queensland University of Technology, 
amb el resultat d’un dipòsit amb un gran nombre de documents. Al mateix temps s’ha 
qüestionat si l’accés obert és una base suficient per al dipòsit, atès el seu alt cost i el fet que els 
materials estiguin igualment disponibles per un altra banda. 

No volia fer tot aquell esforç per posar alguna cosa que ja estava disponible. A pesar de 
totes les demandes d’accés obert  i totes aquelles coses de tanta importància, per mi 
era només una qüestió de recursos. I caldria dir també que no he estat capaç de 
comprometre més que a un grapat de professors pel que fa a l’accés obert. 

Les prediccions sobre que el accés obert donaria pas amb entusiasme a les bases d’una 
disciplina, semblen no haver arribat enlloc, malgrat l’actual l’èxit en curs de Physics "Eprint" 
Archive.5 

Per posar més ressò amb els administradors acadèmics superiors s’ha emprat la idea de que el 
dipòsit pugui servir com a vitrina per a la producció de recerca de la seva universitat. Això era 
esmentat per molts com el principal factor que motivava per establir el seu servei de dipòsit, el 
qual s’ha estès per incloure comunicacions en conferències, tesines, informes i altres texts de 
qualitat basats en la producció científica. En alguns dels casos,  l’ímpetu per a tal dipòsit havia 
vingut d’una àrea acadèmica però havia trobat un lloc en la biblioteca disposada a assumir la 
responsabilitat del servei. 

Un nombre petit d’universitats han establert el seu dipòsit a través de la necessitat de controlar 
els objectes d’aprenentatge. Els membres d’aquest grup no barregen els dipòsits de material 
d’aprenentatge amb la producció de recerca. Consideren ambdós amb diferents objectius i 
diferents necessitats de gestió. Un factor que complica el desenvolupament d’un servei de 
dipòsit ha estat el proper exercici nacional de Research Quality Framework (RQF). 

Sense tenir en compte la raó per començar el servei, molts reconeixen ara que el dipòsit tan 
originalment imaginat com un servei d'e-print basat en el text, és restrictiu. En un àrea de tant 
ràpid desenvolupament, el camí endavant no és completament clar. Els responsables del 
desenvolupament dels dipòsits tenen moltes qüestions i elements que plantejar. Quins són 
aquests elements? Aquí estan els deu més comunament esmentats.  

 

LES QÜESTIONS 

1. FUNCIONS I RESPONSABILITATS 
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L’origen de l’accés obert de molts dipòsits ha fet que la responsabilitat per al repositori sigui de 
la biblioteca en totes les universitats examinades menys en una.  Alhora, les dades de recerca  
es gestionen normalment en l’àrea de la disciplina afectada, i l’oficina de recerca té el seu propi 
sistema per gestionar les obligacions de recerca de la universitat. 

Tots els bibliotecaris amb els quals s’ha parlat semblen perfectament còmodes agafant la 
responsabilitat del servei de dipòsit i tenint un paper decisiu en la gestió de dades de la 
recerca. 

... si no és la biblioteca, qui? Realment no puc identificar ningú més en la comunitat 
universitària que tingui les habilitats i la voluntat de prendre aquesta responsabilitat. 
Les  biblioteques estan en el negoci de descriure i proporcionar accés a informació, tant 
si és en un llibre com si és una revista o alguna altra cosa semblant. I al final del dia, 
del que estem parlant és exactament el mateix tipus de servei, però en benefici d’una 
comunitat molt més amplia.  

El govern és una qüestió diferent; accentua una mica la importància de la implicació de la 
comunitat acadèmica, els administradors de la universitat i els responsables de les TIC. Els 
administradors acadèmics enquestats semblen també còmodes amb la biblioteca gestionant el 
servei de dipòsit. 

Penso que la universitat necessita encarar el tema del govern, i això està òbviament 
relacionat amb la gestió, però és diferent en el sentit que necessita estar àmpliament 
documentat. Necessitaries dibuixar en diferents parts qui està fent diferents 
contribucions en la universitat.  

La responsabilitat a llarg termini per a la gestió de dades de la recerca està mal definida en 
totes les universitats examinades. Això no implica que l’administració de les dades estigui mal 
gestionada.  Tanmateix, cap no tenia directrius clares per a la responsabilitat administrativa de 
les dades, conduint a una situació on les obligacions per a la retenció de dades poden no 
complir-se i l’accés a llarg termini pot no ser possible. La pràctica general és que la 
responsabilitat per a les dades de recerca depèn de la disciplina implicada. L’avantatge 
d’aquesta situació és que hi ha una forta comprensió disciplinària del que implica la qüestió de 
la gestió de dades. 

Atesa la distribució de les responsabilitats per als diferents sistemes i servies, no és sorprenent 
que es facin comentaris sobre la manca de coordinació entre ells. 

Un dels assumptes per a tota la Universitat és el tema de la custodia de les dades, si 
parlem de informació d’aprenentatge i coneixements i si parlem de les dades que la 
universitat empra per fer les seves gestions (com dades de RRHH  i dades dels 
estudiants, etc.) No seria positiu si al final tenim un sistema raonablement fluid? 

 

2. SOSTENINT EL SERVEI 

L’element sobre com sostenir el servei era esmentat per tothom entrevistat. Majoritàriament, el 
servei de dipòsit havia començat com una operació a petita escala, sovint finançada per una 
subvenció especial. Els serveis han augmentat en mida i abast, conduint a qüestions sobre els 
futurs recursos. Molts reconeixien la ironia d’intentar proporcionar un servei a llarg termini amb 
finançament a curt termini. 

De moment aquí, per exemple, està tot finançat en part per la biblioteca. Hem arribat a 
aconseguir que la universitat centralment accepti que l’equip és part d’una 
infraestructura central. 

Per a biblioteques especialment, el tema dels recursos arriba en un moment en que el seu 
paper està canviant, necessitant nous models econòmics que sostinguin l’assignació de 
recursos. Les demandes de l’imprès  no semblen disminuir, i els serveis electrònics de 
subscripció encara exigeixen un alt nivell de gestió. Tanmateix, les biblioteques s’interessen per 
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expandir el seu rol per incloure la publicació, la digitalització de materials impresos, el suport al 
subministrament de cursos electrònics i  altres activitats. 

Es convertirà el dipòsit en el nostre nou negoci central? Plantejaria allò com una 
pregunta semi seriosa. Potser no en els cinc propers anys, però en els deu propers 
anys veurem moltes, moltes biblioteques que lluiten amb la idea que hi hagi tota 
aquesta altra matèria en la qual la gent està més interessada que en els serveis que 
tradicionalment ofereix la biblioteca.  

 

3. INVOLUCRANT LA COMUNITAT 

Si el servei de dipòsit ha d’estar encarat a l’èxit, ha de demostrar el seu valor a la comunitat 
acadèmica. La majoria dels entrevistats varen reconèixer que això és una nova empresa, 
menys un que no s’involucrarà fins que no hi hagi alguna cosa en ella per tots els que ho 
utilitzen, “satisfer les necessitats reals”, com va dir una persona. Una cosa és tenir el suport 
dels administradors superiors que poden veure el valor pràctic de proporcionar accés a la 
producció científica i als recursos d’investigació, i una altra convèncer a la gent de fer les 
passes necessaris per assegurar que es seus materials es dipositin. 

No es pot saber si una cosa és bona fins que es tasta (“the proof of the pudding”), i això 
serà el seu valor per a la universitat, l’element clau. Estem creant alguna cosa que es 
percep com a  valuosa per  a la universitat? 

La necessitat de informar i involucrar es veia com a primordial. 

... si aturéssim 100 dels nostres investigadors al carrer i els demanéssim què és un 
dipòsit digital, quin és el seu  propòsit i com s’hi accedeix, com s’utilitza i si és important 
per ells, llavors tindríem una amplia varietat d’opinions. Però molta gent preguntà, “ un 
què digital?” 

Una forma de comprometre la comunitat és fer l’ús del dipòsit obligatori. Això podria ser eficaç, 
però les conseqüències podrien no ser completament desitjables. El servei de dipòsit podria 
afrontar la subsegüent demanda? Això crearia una sensació dolenta? Els investigadors obeirien 
realment? I si no, llavors què? 

També ens varem sorprendrem amb les disciplines científiques… Suggerien que hauria 
de ser obligatori, i pensàvem, nois, si la biblioteca ha dit això ens tenen contra la paret. 
Però quan ho van suggerir… 

Si obligatori no sembla factible, sempre queda la persuasió, però no és necessàriament el camí 
més  fàcil. 

 Jo penso naturalment que si el dipòsit obligatori no es generalitza, no serà tampoc 
sostenible. Requereix molt treball fer que la gent auto arxivi. [Però] un cop ho facin, ho 
continuaran fent.  

 

4. GARANTINT LA QUALITAT DEL SERVEI 

El dipòsit digital no solament ha de ser valuós, ha de ser d’alta qualitat.. La qualitat significa que 
el servei necessita ser sensible a les necessitats dels investigadors, eficaç en el seu lliurament i 
adaptable al canvi. Les qüestions particulars esmentades eren l’eficiència, mesurada per 
calendaris de resposta, la capacitat de créixer i desenvolupar-se per fer front a la demanda, i la 
necessitat de millors eines i tecnologies per millorar l’accés i el lliurament. La interoperabilitat i 
la integració dels serveis són també requisits clau. 

Hem de ser capaços d’entregar el que diem que podem fer. No podem oferir el món i 
oferir totes les solucions a tothom quan de fet no podem fer-ho. I si intentem fer-ho, ens 
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tornarem inestables. Per tant penso que tenim que entregar i ser creïbles, així com 
posicionar-nos per ser capaços de créixer a mesura que les coses augmenten.  

Part del problema aquí es refereix a la poca adequació de la base tecnològica del servei de 
dipòsit. Hi ha barreres entre el dipositari i el dipòsit, de forma que cada passa extra que s’ha de 
fer implica un esforç de més  i la possibilitat de que el dipositari no es preocuparà. Dues 
paraules descriuen el que tota la gent vol: sense límits. Dos desenvolupaments particulars es 
varen rebutjar, encara que indubtablement n’hi ha molts més. Un és el Schlar’s Workbench, 
actualment sent desenvolupat a l’Australian National University,6una eina que permetrà crear 
documents   en aplicacions estàndards de processament de textos per a convertir-se 
immediatament en uns altres formats i proporcionar un enllaç directe al dipòsit per a dipòsit. 
L’altra és la necessitat de desenvolupar sistemes de gestió de la documentació per al correu e-  
per ser fàcilment mantinguts com a registre d’un projecte particular de recerca. 

Com posem les eines, els estàndards, els processos i aproximacions, les tecnologies 
capaces de sostenir-ho tot i fer que sembli fluït i més fàcil per al investigador? I ells no 
saben que està passant entre bastidors. Només saben que és fàcil i que estem fent el 
que hem de fer per contribuir amb això. 

 

5. DEFININT LA COL·LECCIÓ  

Tots els entrevistats accepten que hi ha la necessitat d’un marc normatiu que defineixi les 
funcions  del servei de dipòsit i l’abast de la col·lecció. A la pràctica, poques universitats tenen 
una normativa escrita, però totes reconeixen la necessitat de tenir-ne una, especialment si han 
fet un salt per proporcionar un servei de dipòsit sense pensar en les implicacions que suposa la 
col·lecció. La necessitat d’un marc normatiu paral·lel a la pràctica tradicional de les biblioteques 
universitàries i els arxius de  tenir una política de desenvolupament de la col·lecció, acordada 
entre la comunitat dels usuaris i en línia amb els objectius i propòsits de la universitat. Alguns 
centres es troben en la situació d’haver de rebutjar algun tipus de material, la qual cosa es fa 
molt difícil si no hi ha una normativa acceptada entre tota la comunitat universitària 

Juntament amb la qüestió de  què emmagatzemar, hi ha també la qüestió de quina part 
preservar a llarg termini i què eliminar o descartar. Si no s’elimina, aquest material pot ser 
relegat a un dipòsit secundari, disponible només mitjançant petició i possiblement amb una 
mica de retard.  

...per començar, un dels assumptes més urgents, crec que és la definició de l’abast del 
contingut, que penso que recull tot el tema de les dades de recerca. Com definim dades 
de recerca? Com ho manegem? En aquesta primera fase ja estem tenint una mica de 
dificultat amb l’abast del contingut. Per una banda tenim gent dient que no hauria de 
tenir cap abast,es a dir, que no s’hauria de dibuixar cap límit i qualsevol cosa que es 
vulgui posar hauria d’estar bé. Per què no? Llavors tenim un altre grup dient “no, no” 
Com a dipòsit universitari, necessitem alguns mecanismes de control, especialment 
perquè és un dipòsit d’accés obert.  

 

6. COMUNICACIÓ DE LA RECERCA I COMPLIMENT 

A les universitats australianes se’ls exigeix comunicar de forma regular al govern i a les entitats 
finançadores de la recerca les seves activitats en relació a la recerca,  i si han adquirit 
sistemes, ja siguin fets a casa o propietaris, per ajudar-los. La introducció proposada de 
l’exercici de la Research Quality Framework (RQF) suggereix que les universitats no només 
han de comunicar les activitats de recerca, sinó que han  de proporcionar accés als productes 
de la recerca que han estat publicats, a les afirmacions rellevants i altra informació.  És aquí on 
el dipòsit té un rol important.  

La introducció imminent del RQF ha servit per justificar, i al mateix temps accelerar, la 
introducció d’un dipòsit en algunes universitats, mentre es fomenta la comunicació entre 
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l’oficina de recerca i els gestors dels dipòsits. El RQF ha portat qüestions tals com si les dades 
poden ser fàcilment intercanviables entre el sistema de gestió de la recerca i el dipòsit, on 
recauen les responsabilitats i com les activitats poden ser coordinades de millor manera. 
Aquests temes seran resolts durant el 2007, mentre que les necessitats del RQF estan millor 
definides, però no hi ha dubte que ha servit per centrar les ments en el valor dels dipòsits. 

En el moment de l’enquesta, els detalls del RQF s’estaven esperant ansiosament a causa del 
seu probable impacte en els processos i les formes de treball.  

Penso hi ha una tensió creativa entre el que la universitat necessita estar fent per 
complir el RQF i alguns dels principis de la conservació d’informació erudita. Crec que 
la necessitat de proporcionar accés al contingut d’investigació per mesurar la qualitat i 
el impacte de vegades sembla agafar prioritat davant les bones practiques de 
conservació.  

Complint els estàndards de RQF s’ha proposat un Marc d’Accesibilitat (“Accesibility 
Framework)”, dissenyada per assegurar que la publicació australiana de recerca sigui  
fàcilment disponible per a qualsevol que vulgui llegir-la. Això pot ser encara més complex 
d’implementar, principalment pel marc legal i regulador. 

Els serveis de dipòsits també tenen un paper que jugar en el compliment dels requisits per a la 
retenció de dades tal i com especifiquen els organismes  de finançament com ara l’Australian 
Reseach Council (ARC) i el National Health and Medical Research Council. La extensió amb 
que aquests requisits es compleixen actualment és discutible, alguns expressen la confiança de 
que la situació està sota control, mentre que altres expressen un escepticisme considerable..  

Hi ha un requisit estàndard [...] en moltes disciplines que les dades de les quals es 
treuen les publicacions haurien d’estar disponibles un durada específica de temps. 
Normalment són cinc anys, i en [aquesta Universitat] àrees en les qual es necessita 
disposar de més temps, hi ha una expectació en que és mantindran el conjunt de dades 
que representen la font primària d’on les seves publicacions han tret la informació. En 
algunes ocasions hem auditat diverses parts de la universitat per esbrinar si allò s’està 
seguint, i en general, els auditors no hi trobaven problemes encara que ens advertien 
sobre la vulnerabilitat dels exemplars a causa de problemes amb les còpies de 
seguretat i altres coses semblants.  

Com probablement sabreu, [...] l'ARC té des de fa temps el requisit en les seves 
directrius de posar dades en dipòsits secundaris. La majoria de la gent ni tant sols no 
saben on es troben aquests dipòsits, i encara menys ho compleixen, siguem sincers.  
Les eines que es desenvoluparen quan va sorgir aquest requeriment fa alguns anys no 
eren gaire amigables. L’ARC ni tant sols s’ha molestat en comprovar-ho, i la majoria de 
la gent ni tant sols sap a que referien amb les directrius. Per tant era una condició un 
tant superficial. 

 

7. EL DIPÒSIT I LA ERECERCA 

El terme "eRecerca" ha estat la paraula de moda de 2007 a mesura que la seva importància 
s’anava incrementant. Es va preguntar tothom sobre la preparació institucional per a la e-
Recerca i la gestió de les dades de recerca.  

Només per posar les meves cartes sobre la taula, faré un pas endavant i diré que de 
totes les modernes descripcions del món el fet és que  estem inundats per dades, i 
qualsevol cosa que pugui ser feta per ajudar-nos a tractar aquesta inundació de dades 
s’hauria de fer . Trobarem cada vegada més difícil dirigir les comunitats en que vivim si 
no podem aconseguir controlar les dades i convertir la informació en coneixement i la 
millor forma que conec de fer-ho és reduint-la. O llençar la matèria que no és important, 
la qual cosa requereix un judici molt acurat, o agrupant  les dades perquè produeixin 
alts nivells d’informació i coneixements. I això es el que veus en les publicacions 
científiques o en les monografies. La noció de que les dades primàries s’han de 
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conservar per sempre no té cap sentit, encara que conformi els punt de vista de la gent 
sobre les coses.  

Un informe7 recent d’ APSR ha considerat la gestió de dades de recerca més detalladament, i 
no és el propòsit duplicar aquí les conclusions d’aquest informe.  Tanmateix, era evident que 
els entrevistats serien ràpids a l’hora d’identificar quatre temes sobre l’eRecerca i les seves 
implicacions. En primer lloc, és necessari considerar les implicacions financeres i econòmiques 
d’incrementar la quantitat de la producció científica al ser creada de forma electrònica, i la 
necessitat de crear bases que sustentin el finançament. En segon lloc, la necessitat d’establir 
una col·laboració significativa entre les àrees implicades en la creació i  anàlisis de dades, i les 
noves estructures organitzatives dissenyades per acollir-les. En tercer lloc, la infraestructura 
tecnològica per donar suport a aquestes activitats és actualment molt lluny de ser completa.  I 
finalment, les habilitats  disponibles per donar suport a aquesta gestió de dades científiques 
són difícils de trobar, tal com era d’esperar en un àrea de ràpid desenvolupament.  

Ha estat només recentment que el dipòsit s’ha vist com un integrant més d’un grup de 
contribuents a la gestió de dades de recerca. Tanmateix, era clar des de les diverses 
respostes a la qüestió sobre l’eRecerca, que la actual conceptualització relativament 
estreta del que un servei de dipòsit pot oferir,  necessita ser revisat en el context d’una 
amplia estratègia universitària de gestió de dades. Donat  que la majoria dels dipòsits 
es localitzen en biblioteques, això presenta reptes específics. 

Un altre punt clau per nosaltres és aconseguir el drets continuats a través de les 
diferents capes d’un dipòsit. És a dir  si hi ha un gran nombre de dades 
emmagatzemades en la última capa de la universitat que es també un dipòsit, com 
haurien de ser gestionades?... I llavors com interopera, parla o és part d’un  paisatge  
de dipòsits  que inclouen [...] el que jo crec que és el que més t’interessa? Però encara 
que sigui el dipòsit que estic gestionant, no crec que en realitat sigui més important que 
el dipòsit de dades en conjunt... per tant la mida del dipòsit no és en sí realment 
important. És l’ús que cal donar a les dades. I estem sempre parlant des d’una 
perspectiva de la gestió de les dades. La qüestió per nosaltres es com resoldre per als 
propers cinc anys com aconseguir que el paisatge  dels dipòsits treballin conjuntament.  

Hi ha diverses solucions possibles a la qüestió de la gestió de dades de recerca, una de les 
quals podria ser la creació d’un servei centralitzat de dades per assolir les necessitats 
nacionals. 

M’agrada força la idea de trobar suport nacional, però no estic segur que hagi de ser  
una infraestructura en caixes. Penso que caldria treballar més en establir els 
estàndards i normatives i donar el suport a al gent per a fer-ho. I sobretot perquè els 
investigadors treballen a través d’institucions, la idea d’algun suport nacional és una 
bona idea. Però no crec en un enorme superdordinador amb un gran munt de matèria.  

 

8. HABILITATS I DOTACIÓ DE PERSONAL 

Subordinat a qualsevol servei està la gent  que fa que tot sigui possible,  i les habilitats que 
tenen poden ser decisives per portar a l’èxit de l’empresa. Gairebé sense excepció, els que 
s’ocupen de donar suport a un servei de dipòsit estan aprenent en el treball; actualment a 
Australia no s’imparteixen cursos sobre gestió de dipòsits oferts per la comunitat educativa de 
cap tipus. Les activitats requerides per gestionar i treballar en dipòsits pot ser extensa: 
requereix una comprensió de la tecnologia subjacent, patrons de comunicació erudits i altres.  

La majoria dels entrevistats trobaren dificultats en localitzar personal qualificat 
Penso que es necessiten dos tipus d’habilitats per gestionar-ho. Una és el coneixement 
tècnic i el control de la qualitat de l'actual sistema, de forma que accepti i autoritzi el 
contingut, fent-lo disponible o gestionant l’accés, i llavors fa això disponible o gestiona 
l’accés. L'altre tipus d’habilitat és el personal que proporcionarà la informació sobre el 
sistema (com utilitzar-lo, fomentar l’ús, descobrir i solucionat els problemes de la 
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interfície dels investigadors). Algunes funciones poden ser excretes de les ja existents 
operacions bibliotecàries.  

 

9. TECNOLOGIA 

Alguns dels entrevistats identificaven un aspecte particular de la base tecnològica del dipòsit 
com una qüestió destacada. Altres emfatitzaren que la tecnologia no era una qüestió 
destacada, ja que els reptes tecnològics poden tenir solucions d’una forma que altres temes, 
especialment els organitzacionals i polítics,  no  tenen.  

Seleccionar una plataforma de software adequat és una consideració essencial per tots aquells 
que ofereixen o dissenyen un servei de dipòsit. Codi obert o propietari? I quin en cada cas? 
L’enquesta no qüestionava els fonaments per a decidir sobre aquesta qüestió, però era evident 
per la discussió que el software de codi obert es percep com una cosa que requereix alt suport 
tecnològic fet a casa,  que no sempre és possible en l’entorn bibliotecari. Per tant, 
majoritàriament s’escolliren les solucions amb programari propietari. No ha estat el cas 
d’algunes biblioteques més petites, que han implementat amb èxit programari de codi obert. En 
aquest context és interessant el comentari d’un bibliotecari universitari, que confongué codi 
obert amb accés obert, suposant que el compromís a un implicava el compromís de  l’altre. 

Altres aspectes que generaren comentaris sobre la tecnologia incloïen la importància de la 
interoperabilitat (entre el servei de dipòsit i entre altres serveis), la importància crítica de 
comptar amb estàndards generalitzats, la qualitat de la producció de dades, els costs i la 
qualitat de les metadades per assegurar la visibilitat, la capacitat de reduir el sistema per 
acollir-se a les necessitats de creixement, qüestions sobre  gestió d’emmagatzematge (online, 
offline, rèplica de dades), assegurar un ambient robust i fiable, i la necessitat d’altre tipus de 
software, relacionat especialment amb la seguretat i amb l’autentificació. 

Crec que serà molt millor si acceptem que hi ha diferents dipòsits i diferents maneres 
d’emmagatzemar. Però si tots parlem el mateix llenguatge,  utilitzem les mateixes 
interfícies i els mateixos protocols, i el mateix tipus de seguretat per a la infraestructura, 
com a mínim tenim  la possibilitat d’aconseguir l'interoperabilitat.  

  

10. L’ENTORN NORMATIU: ELS DRETS D’AUTOR I LA GESTIÓ DELS DRETS DIGITALS  

Els drets d’autor i els altres aspectes legals i reguladors a l’hora de mantenir un servei de 
dipòsits eren esmentats pràcticament per tots els entrevistats. S’ha fet una feina considerable 
sobre els drets d’autor conjuntament amb l’ús dels dipòsits per a realçar el valor de l’accés 
obert a la producció científica, especialment en articles publicats, i encara en queda molt més a 
fer.8 Els aspectes dels drets d’autor que s’identificaren com qüestions principals foren el cost de 
comprovar els exemplars individuals per tal d’assegurar el compliment de la legislació i les 
continues dificultats en obtenir els permisos pertinents d’autors i editors. Un bibliotecari 
universitari assegurà que la motivació inicial per establir el seu dipòsit d’imatges era reduir la 
violació dels drets d’autors,  

Penso que la propietat intel·lectual i els drets d’autor, ateses les nostres experiències 
amb el nostre assessor, són  una qüestió essencial.  

Específicament es veia la propietat de les dades com una qüestió essencial, tot indicant una 
necessitat de desenvolupar més profundament una política dins de les universitats. 

Les dades que generes com a professor a la Universitat A, si després et trasllades a la 
B, les deixes enrere? Les portes amb tu? Les crees de tal manera que puguis fer les 
ambdues coses? Qui les posseeix realment? I què passa si han estat finançades 
externament en els dos casos?  
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La qüestió de privacitat també es mostrà important, assegurant que es satisfacin els requisits 
d’intimitat, especialment en situacions on les dades són accessibles per equips localitzats en 
diferents ubicacions.  Això és un altra indicació de la necessitat de proporcionar garanties que 
no inhibeixin la generació de coneixement.  

 

PRESERVACIÓ 

Esmentem aquí la preservació com una onzena qüestió amb la que els dipòsits han de fer front. 
No s’incloïa en les deu primeres per la senzilla raó que pocs dels entrevistes l’esmentaren. La 
preservació és el tema tabú: enlloc s’esmenta l’immens desafiament de si els dipòsits estan 
creats per a proporcionar col·leccions sostenibles. 

I jo penso que hi ha diferències d’èmfasi, i no ha estar sempre clar en aquestes 
discussions si arxivar a llarg termini és una part de l’objectiu. I si és així, quina classe 
de materials s’han d’arxivar i quins s’han de veure només per a curt termini? Jo crec 
que és una qüestió important que necessita que les ments universitàries pensin la 
relació dels documents que poden anar al dipòsit. Jo crec que és una qüestió molt 
difícil, i si has de plantejar-te-la, llavors crec que necessites entendre què es el que 
estàs acceptant per al dipòsit i com pots assegurar realment la preservació a llarg 
termini.  

 

CONCLUSIÓ 

Aquest article identifica les qüestions principals sobre els dipòsits que identificaren un grup d’ 
d’acadèmics de rang superior. Reflecteixen d’alguna forma cóm s’han desenvolupat els dipòsits 
en Austràlia, majoritàriament perquè se’ls havia introduït en el valuós  propòsit de donar als 
investigadors un vehicle per a realçar la disponibilitat dels seves publicacions posant-les a 
l’abast de la gent a través de l’accés obert. Com alguns estan reconeixent, ara és el moment de  
començar a definir d’una forma molt més amplia els serveis de dipòsit. Reconceptualitzar el 
dipòsit és un repte. Queda per veure si això pot resoldre les qüestiones plantejades o 
simplement en presentarà altres de noves.  
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