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RESUM 
Com a conseqüència directa de la revolució digital, les biblioteques acadèmiques d’avui dia 
s’enfronten a la competència com a proveïdors d’informació. Utilitzant les corbes S de 
tecnologia de Richard N. Foster com a model analític, aquest article mostra que les 
biblioteques acadèmiques estan enmig d’un canvi discontinu perquè qüestionen un seguit 
d’assumpcions que recolzen l’actual pràctica de la biblioteconomia acadèmica. Els autors  
desafien aquestes assumpcions i analitzen la manera en que les comunicacions digitals 
afecten les biblioteques acadèmiques. 
 



Traduccions del CBUC; 40 (Gener 2009) 

La biblioteca està morta, llarga vida a la biblioteca! ... / L. Ross i P. Sennyey 2 

INTRODUCCIÓ 
 
Dir que la revolució digital ha canviat la naturalesa de la informació ha esdevingut un tòpic, però 
el cas és  que ha estat així. Tot ha canviat, el format prevalent, la velocitat de creació de la 
informació, el lliurament i la disseminació i les necessitats i expectatives dels usuaris. S’ha 
transformat la comunicació acadèmica ja que els erudits adapten les seves estratègies 
d’ensenyament i investigació al nou entorn d’informació. S’està facilitant el creixement de la 
producció acadèmica en camps que ja s’estaven expansionant més de pressa que l’habilitat de 
les biblioteques per recol·lectar. A més, està permetent als investigadors compartir grans 
quantitats de dades de recerca pures. Els investigadors s’allunyen dels llocs de publicació 
tradicional i estan optant per disseminar les seves dades i els seus resultats en els fòrums de 
les comunitats autoritzades. Com a conseqüència, les biblioteques s’enfronten a la 
competència com a proveïdors d’informació. L‘audiència acadèmica ja no està captiva. Els 
estudiants i els erudits cada cop més poden eludir la biblioteca per satisfer les seves 
necessitats d’informació. Aquests canvis són pertorbadors , ja que desafien el rol tradicional, el 
propòsit i les operacions de la biblioteca, el que tot junt equival a un canvi de paradigma. 
 
Richard N. Foster postula la tesis, coneguda com les corbes S de tecnologia, per explicar com 
els avenços tecnològics es van succeint els uns als altres en el mercat (Fig. 1)1. Foster 
presenta un model convincent amb el qual interpretar el canviant paisatge de la informació. 
D’acord amb aquesta teoria, les noves tecnologies actuen pobrament en els seus inicis 
comparades amb les tecnologies dominants. No obstant això, després d’un període de lenta 
millora, l’actuació de la tecnologia emergent millora exponencialment i ràpidament supera la 
vella. Els rendiments substantius de la millora s’observen durant un temps fins que l’actuació de 
la nova tecnologia disminueix al seu torn, i es declaren les dades de la disminució. Es en el 
punt d’enlairament de la corba que les noves tecnologies tendeixen a reemplaçar les velles  
d’una manera  discontínua. Aquest també és el punt en que els implicats són més vulnerables, 
perquè són penalitzats per canviar-se massa aviat, però s’arrisquen a quedar-se enrere quan la 
nova tecnologia s’enlairi d’una manera2 exponencial. Observant la biblioteconomia en aquest 
paradigma, la professió ha arribat a un punt de rendiment decreixent mentre continua fent petits 
ajustaments als seus protocols i serveis tradicionals, mentre les tecnologies emergents milloren 
a un ritme exponencial. 
 

Figura 1 
Corba S de la Tecnologia 

 
 
Les biblioteques inicialment van subestimar la importància de les tecnologies de cerca Web, 
com Altavista i Google, i segueixen subestimant les significants col·leccions que es 
construeixen en línia. Mentre les biblioteques van adoptar ràpidament l’Internet per externalitzar 
i potenciar l’accés a les bases de dades, catàlegs i revistes en línia, els hàbits informacionals 
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dels nostres usuaris van canviar alhora que noves opcions es posaven a la seva disposició a 
través d’Internet3. Els seus hàbits de cerca d’informació estan sòlidament formats abans que 
arribin al campus i explotin una munió de noves fonts, moltes amb credencials acadèmiques 
sòlides, cortesia del moviment d’accés obert. Tant si hom accepta com si no el bombo que hi 
ha darrera el web 2.0, és impossible ignorar el nombre de comunitats, individus i corporacions 
que estan compartint informació a Internet. Mentre que els crítics s’afanyen a assenyalar els 
flagrants errors i les indiscutibles distorsions que es troben en línia, el saber col·lectiu de la 
Web sovint és correcte4; ignorar el valor del Web com a eina de recerca és alhora hipòcrita i 
una estratègia perdedora. Aquestes noves tecnologies i els comportaments que engendren 
estan transformant la manera com les revistes acadèmiques, la música, les notícies, les 
pel·lícules i la televisió estant sent distribuïts. 
 
Tot i tenir aquests canvis al davant de la cara, la majoria de la professió continua lligada a un 
conjunt d’assumpcions que ja no són vàlides. Enganyada pel gran nombre d’usuaris que 
passen per l’edifici i reconfortada pels èxits del passat, la professió està temptada de projectar 
d’ella una posició convincent dins el món de les comunicacions acadèmiques. Els comptadors 
de les portes proporcionen una falsa sensació de rellevància. Un anàlisi més acotat indica que 
la majoria d’usuaris que entren a la biblioteca no estan utilitzant els recursos i serveis de la 
biblioteca5. Estan comprant cafè en les nostres cafeteries, llegint el correu electrònic en els 
nostres terminals, socialitzant-se amb els amics o utilitzant aules d’estudi. Tampoc en podem 
obtenir un sentiment de seguretat basat en la longevitat històrica. Mentre que la història de les 
biblioteques es remunta mil·lennis, les biblioteques acadèmiques de recerca són producte del 
segle XIX i les grans col·leccions que veiem avui dia van ser construïdes en els anys 1960s i 
1970s6. 
 
 
DEBAT 
 
Les biblioteques van començar com un mitjà de distribuir un recurs escàs i car. La imatge d’una 
biblioteca medieval amb els seus toms encadenats és el principal símbol del que la imaginació 
popular considera com un temps estrany i ignorant, mentre que en realitat, les cadenes són 
indicatives d’un producte escàs i car, la informació escrita. Com tots sabem, la invenció de 
l’impremta va reduir enormement el cost de reproduir informació, però també va augmentar el 
seu volum i així les biblioteques van continuar creixent i prosperant com un mitjà de compartir 
el que seguia sent un producte costós. Enfrontats a les sempre creixents col·leccions, els 
bibliotecaris conceberen els sistemes de classificació i catalogació que donarien sentit al 
coneixement del món. Aquesta va ser l’era del positivisme, quan cada avenç en ciència i 
literatura era vist com a nou i important. En aquest entorn les biblioteques eren vistes com 
laboratoris de les ments, o dels cors de les universitats, i preservar la informació semblava una 
tasca molt important. Així, les biblioteques acadèmiques compraven i preservaven materials, 
encara que tinguessin un escàs interès actual, per al dia de demà, creant el que ara és conegut 
com una “cua llarga”. 
 
Internet ha produït un canvi significatiu en l’entorn en el qual les biblioteques es troben i està 
fent que les nostres assumpcions professionals semblin tan estranyes com un manuscrit 
medieval encadenat. Internet ha abaixat el cost de propagar informació a nivells insignificants7. 
Aquest fet disminueix el valor de les col·leccions i els serveis locals. Les biblioteques ja no són 
illes d’informació, sinó un d’entre els molts nodes a través dels quals la informació flueix cap als 
usuaris. Així, l’esforç duplicat invertit per cada biblioteca en col·leccionar, organitzar i proveir 
informació està esdevenint una cosa del passat. Un únic agent podria proporcionar aquests 
serveis sense importar la localització geogràfica dels usuaris. No hi ha obstacles tècnics perquè 
els intermediaris proporcionin el contingut de la revista, gestionin l’accés, dissenyin l’interfície 
d’usuari i federin la cerca a les col·leccions de revistes de la biblioteca. Aquest és el mateix 
dilema amb el que molts agents del mercat ja estan lluitant, com els exemples de l’efecte de 
Netflix sobre la fortuna de Blockbuster, o l’efecte d’Internet sobre la indústria de les notícies 
il·lustren. Les biblioteques, no obstant, encara actuen sota l’assumpció que la seva localització 
física és crítica, quan en realitat el seu emplaçament dins el campus és progressivament menys 
important. El canvi de les revistes impreses cap a les electròniques que va començar a principis 
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dels anys 1990s és un precursor de les coses que han de venir tan bon punt la monografia 
acadèmica canviï de format també. 
 
Però l’entorn del mercat competitiu és el canvi més significant al qual les biblioteques 
s’enfronten avui dia. Això és en general un fet sense precedents en la història de la 
biblioteconomia. Fins l’adveniment d’Internet les biblioteques acadèmiques no tenien 
competència i els seus usuaris eren un públic captiu. Ambdós, els estudiants i els professors , o 
bé aprenien els protocols i els principis organitzacionals de la biblioteca, sense importar com 
n’eren d’esotèrics o complexos, o havien de passar sense. En l’actual entorn,  la simplicitat, 
eficiència i transparència, combinats amb el màrqueting descarat, han esdevingut factors crítics 
en les decisions dels usuaris a l’hora de seleccionar els recursos d’informació. La facilitat 
d’accés és sovint considerada més important que la qualitat. Així, els usuaris eviten les 
fidedignes fonts de referències impreses per les d’Internet, d’inferior qualitat. El nou mercat 
també significa que la competència no és un fenomen aïllat, sinó més aviat una realitat present 
i futura. Els bibliotecaris han d’enfrontar-se ara a la innovació perjudicial de manera rutinària. 
 
Tal i com Jerry Campbell assenyala, la monografia acadèmica segueix sent l’àncora de la 
biblioteca acadèmica8. Observant l’evidència actual hom pot concloure que la monografia 
acadèmica impresa és segura per al previsible futur- el nombre de títols i edicions va créixer 
substancialment des de 2002 fins 2004 i la tendència s’espera que continuï9, mentre que els 
llibres electrònics han fracassat intentant adquirir més d’un punt de suport en el mercat10. La 
monografia acadèmica impresa mai gira sobre un model financer11 insostenible; un nombre 
creixent de biblioteques estan comprant monografies electròniques; i molts treballs acadèmics 
són més sovint consultats que llegits de principi a fi, incloses les obres de referència, molts 
llibres científics i llibres de text12. Malgrat que les tecnologies actuals, com els lectors de PDF i 
llibres electrònics, han fracassat en la suplantació dels còdexs impresos, l’interès en el futur 
dels llibres electrònics es manté alt per part del negoci, les agències patrocinadores, els 
tecnòlegs i el públic en general13. A més, les tesis, que són una font per a moltes monografies 
acadèmiques, estan disponibles en línia en un nombre creixent. Tenint en compte l’ampli 
espectre de canvis pertorbadors  al qual les monografies acadèmiques electròniques obligaran 
la biblioteca, seria més assenyat assumir que canviarà en comptes d’apostar per la seva 
immutabilitat. 
 
Així, el canvi a un entorn digital posa en entredit l’autèntica identitat del bibliotecari. La 
biblioteconomia es va construir sobre una ètica de servei, però el servei ja no pot ser donat 
d’una manera efectiva sense l’aplicació de la tecnologia. Les biblioteques han de crear una 
presència Web més convincent que atregui els usuaris. S’ha de lligar a l'interès de donar un 
servei efectiu una combinació d’expertesa informàtica, el que donarà un avantatge competitiu. 
De fet, una ètica del servei perduda lliga els bibliotecaris a serveis que ja no volen la majoria 
dels usuaris de la biblioteca. El declivi en les consultes de referència és un senyal indicatiu que 
els esforços de la biblioteca van en una direcció equivocada14. La naturalesa de les consultes 
que es fan indica que provenen més de les barreres estructurals que les biblioteques imposen 
elles mateixes entre l’usuari i la informació, per exemple, interfícies d’ordinador inconsistents i 
de disseny pobre, edificis confusos i l’argot professional -moltes de les quals tenien la intenció 
de donar un valor afegit a la informació de la biblioteca. A més, a les classes d’alfabetització 
informacional s’hi assisteix només quan els tallers oberts i obligatoris són ignorats15. Milers 
d’estudiants aconsegueixen amb èxit els seus títols acadèmics sense els beneficis de cap 
sessió d’alfabetització informacional. El valor afegit pels registres catalogràfics extensos és 
també qüestionable. Els bibliotecaris aprecien una entrada de catàleg rigorosa, però els usuaris 
sovint es senten més confusos que informats per les convencions bibliotecàries16. Alhora el 
portal Web és mantingut per unitats de servei massa forçades, malgrat que és el principal 
recurs per a la majoria d’usuaris acadèmics17. 
 
Malgrat que competeixen per als mateixos usuaris, hi ha diferències significatives entre els 
agents comercials i la biblioteca. La motivació del benefici és una diferència òbvia, després de 
tot les nòmines dels bibliotecaris no estan supeditades al mercat de la informació. L’èxit no 
produirà augments de sou, malgrat que el fracàs abjecte possiblement comportarà pèrdua de 
llocs de treball. Potser menys obvi, però podria dir-se que molt més important, és que en 
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l’esfera comercial els agents del mercat saben que qualsevol pas en fals pot produir canvis 
ràpids en el negoci. Altavista va perdre la seva preeminència molt ràpidament un cop que 
Google va arribar al mercat, i poc es podria fer per impedir la sobtada desaparició de Google si 
qualsevol dels seus competidors vengués un millor algoritme de cerca18. També hi ha una 
diferència en l’escala dels recursos. Per exemple, el 2005, la venda total de llibres s’estimava 
en 25 bilions19 de dòlars i els editors acadèmics eren responsables de més o menys el 12 
percent de les vendes totals (3 bilions de dòlars). En comparació, els beneficis estimats de 
Google per al 2006 són de 9,6 bilions de dòlars. 
 
Tal com s’ha esmentat més amunt, el canvi d’un entorn d’informació predominantment analògic 
a un entorn predominantment digital té un efecte directe sobre els serveis bibliotecaris. En un 
entorn digital, els obstacles, o la fricció20, per a la transmissió d’informació són significativament 
més baixos que en un entorn analògic. Aquesta observació té dues implicacions per als serveis 
bibliotecaris: els serveis que van disminuir la fricció en un entorn analògic no tenen 
necessàriament el mateix efecte en un entorn digital; i Internet, per definició, és un mitjà 
accessible i distribuït universalment; i, per tant, els esforços per centralitzar la informació no ho 
aconsegueixen21. Per exemple, la intervenció del bibliotecari referencista va disminuir la fricció 
en el camí d’accés als complexos índexs impresos, però ara augmenta la fricció en el camí 
d’accés a les bases de dades digitals. Una millor solució en el món digital seria el disseny 
d’interfícies efectives i estandarditzades. En una línia semblant, les col·leccions de les 
biblioteques van néixer perquè oferien als usuaris un accés a la informació relativament pràctic, 
cost-efectiu i necessàriament centralitzat. En l’emergent entorn digital, els costs de la 
informació (tant en termes financers com  en termes d’obstacles d’accés) estan decreixent i la 
seva disponibilitat està a només “un clic de distància”. 
 
El canvi cap a un nou entorn d’informació requerirà decisions dures per part dels 
administradors22 de biblioteques. Caldrà una considerable recol·locació dels recursos humans. 
Com els escriptoris medievals després de Guttenberg, serveis sencers podrien desaparèixer 
davant de l’obsolescència. Les biblioteques també haurien de considerar obrir les seves files a 
no-bibliotecaris, tret que les escoles de biblioteconomia modernitzin ràpidament el currículum 
per reflectir el nou entorn competitiu23. Les habilitats d’alt nivell en màrqueting, sistemes i una 
nova actitud competitiva, tan poc característiques del bibliotecari tradicional, són necessàries. 
La professió bibliotecària necessita una raó de ser molt més convincent que la glorificada 
supervisió de les sales d’estudi o dels laboratoris d’informàtica com a visió del seu futur. Els 
edificis de biblioteques, en els quals tantes universitats han invertit incalculables milions,  són 
vulnerables a un canvi de funció, un cop la seva darrera àncora- la monografia acadèmica 
impresa- sigui  digitalitzada24. 
 
Els autors també reconeixen que hi ha factors en l’anàlisi de les assumpcions subjacents de la 
professió que aigualeixen la urgència del canvi. Les universitats són conegudes per la seva 
inèrcia institucional i, a la majoria d’institucions, els administradors estan distrets per 
necessitats més urgents que els canvis que afecten les biblioteques. El valor cultural atribuït a 
les biblioteques frena els administradors, propensos a imposar canvis, després de tot, qui vol 
ser conegut com el destructor d’una icona cultural25? A més, la legislació sobre propietat 
intel·lectual proporciona una palanca perversa als editors per retardar l’adopció de nous 
paradigmes acadèmics que repten la seva preeminència en el mercat. Els editors d’ambdós, 
monografies i revistes acadèmiques, tenen interès personal en assegurar-se que maximitzen 
les seves inversions- el que és natural només en un mercat capitalista- i es resistiran als 
canvis, com l’accés obert, mentre aquests siguin vistos com un perjudici per a les seves 
perspectives comercials. Les biblioteques juguen un important rol en la part d’acreditació, on 
les dimensions de la col·lecció, la dotació de personal, etc. proporcionen mesures concretes de 
rendiment. Les entitats acreditadores han tranquil·litzat la comunitat bibliotecària recollint el 
tema de l’alfabetització informacional, d’aquesta manera s’assegura a aquesta iniciativa basada 
en la biblioteca un futur com a mínim a curt termini. Tanmateix, aquests factors poden no ser 
suficients per mantenir l’status quo en un entorn que pot canviar a una velocitat corprenedora. 
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ANÀLISI 
 
Hi ha tres àrees fonamentals per a la identitat tradicional de les biblioteques acadèmiques que 
queden immediatament afectades per la transició de l’entorn analògic al digital: els serveis, la 
col·lecció i la biblioteca com a espai. És en aquests fronts que el rol i el valor de la biblioteca 
van ser maximitzats en l’entorn analògic, quan regnaven la revista impresa i la monografia 
enquadernada. La transició cap a un entorn digital afecta fonamentalment tots tres en virtut del 
fet que en un entorn digital el punt de valor canvia a qualsevol altre lloc. És necessari un anàlisi 
més detallat de com afecta aquest canvi les biblioteques per a futures decisions i ha de ser 
guiat per una comprensió franca i rigorosa de la importància i les implicacions d’aquest canvi. 
 
 
SERVEIS 
 
El catàleg és potser el servei més utilitzat i car que qualsevol biblioteca proporciona. Es costós  
tant en termes de tecnologia com en termes de recursos humans. No és sorprenent, que les 
biblioteques hagin dedicat molt temps, energia i diners per reduir el cost de crear i mantenir el 
catàleg. Ja a les darreries del segle XIX, els bibliotecaris imaginaven maneres de diluir els 
costos de catalogació compartint registres catalogràfics26. Aquests esquemes van continuar 
sent poc viables fins l’establiment de la primera utilitat bibliogràfica el 1971 i l’ampla adopció de 
sistemes d’automatització de biblioteques en els 1980s. Malgrat que els plans “a punt pel 
prestatge” (“shelf-ready”) permeten estalvis de cost considerables amb l’externalització i la 
racionalització de molta feina, segueix existint molta insatisfacció amb el catàleg27. 
 
L’exitosa transició dels catàlegs de fitxes als catàlegs en línia amaga la veritable naturalesa 
conservadora de les normes de catalogació i del registre MARC, que són els fonaments del 
catàleg de biblioteca. Les pràctiques catalogràfiques desenvolupades en el segle XIX es van 
transferir a l’OPAC en gran part sense canvis. Quan les biblioteques es van automatitzar, els 
registres en els catàlegs de calaixets van esdevenir registres MARC amb més èmfasi en la 
visualització que en la cerca o la normalització28 de dades. Els llibres van seguir sent tractats 
com objectes físics reverenciats i així doncs eren identificats no només per títol sinó per 
dimensions, paginació i editor. L’èmfasi en el control d’inventari va tenir com a conseqüència  la 
cerca precisa de documents coneguts, però va perjudicar els usuaris, que s’aproximaven a 
l’OPAC com una eina de descobriment29 de recursos. Per a la primera generació d’usuaris 
d’OPAC, familiaritzats amb els catàlegs de fitxes i que no tenien experiència en la cerca de 
bases de dades informàtiques, l’OPAC semblava una eina poderosa.  
 
No obstant això, per diverses raons, l’OPAC ha fracassat en la seva evolució i  per als usuaris 
d’avui dia, enganxats a Yahoo i Google, l’OPAC sembla estranyament fora de lloc. Es difícil de 
cercar, les seves convencions són arcaiques i la seva tecnologia antiquada. Tenen un vernís de 
Web, però en contrast amb les actuals eines de cerca Web, retenen les estructures subjacents 
del producte original dels 1970s. Característiques bàsiques, com la correcció ortogràfica, 
l’ajuda contextual i els suggeriments de cerca, en gran part desitjats, segueixen en gran part 
absents30. 
 
Al final, l’OPAC funciona raonablement bé com a una eina d’inventari. Es molt més precís que 
Google per molts tipus de cerques de documents coneguts. No obstant això, si esperem que 
funcioni com una eina de descobriment de recursos, llavors falla. Els seus continguts estan 
limitats en general als fons de la institució. Per als estudiants universitaris és possible que això 
sigui suficient, però els estudiants de postgrau  i els professors  necessiten accés a més 
recursos dels que la majoria d’institucions poden permetre’s comprar. A més, ara tots els 
usuaris tenen accés a bases de dades que són molt més riques. Algunes, com WorldCat, 
pateixen molts dels mateixos problemes associats amb l’OPAC, però d’altres, com Amazon i 
Google, ofereixen un entorn de descobriment ric. Com la majoria de serveis de cerca d’Internet, 
estan adreçats a la descoberta perquè el seu negoci en depèn. 
 
Fins avui, els intents d’enriquir el catàleg s’han limitat a les cobertes dels llibres, els sumaris i a 
intents ocasionals de catalogar materials efímers, articles i d’altres materials no-tradicionals. 
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Aquesta informació és útil, però fracassa a l’hora de millorar la naturalesa subjacent de la 
recerca, on cada descobriment obre vies a nous materials. Aquest és el concepte bàsic que hi 
ha darrera de Google i de l’ISI Science Citation Index, que utilitzen les relacions entre els 
objectes d’informació per augmentar la descoberta. Seguint aquest model, un OPAC enriquit 
inclouria bibliografies que enllaçarien externament amb recursos addicionals, com revistes 
erudites, però també serien una mina per crear rànquings més efectius. Malgrat que els 
agregadors socials són un mètode31 que s’està investigant, tret que esdevinguin un mètode de 
recerca estàndard, s’arrisquen a esdevenir un esforç voluntari que es pansirà per 
abandonament. 
 
Considerant les actuals limitacions de l’OPAC, hauria de ser una sorpresa que les biblioteques 
continuïn promovent els seus catàlegs com a eines de descobriment. Per donar un cop d’ull a 
un futur més ric, hauríem de tenir en compte Google Scholar. Amb els seus defectes  i 
limitacions, fa quelcom que cap sistema bibliotecari pot igualar. Ens permet de buscar 
encadenadament una àmplia varietat d’informació des de PubMed i Open Worldcat a Science 
Direct i Blackwell i enllaça amb els articles subjacents. Un usuari amb l’adreça IP correcta pot 
recuperar informació acadèmica comercial i d’accés obert i no obstant això mantenir-se 
feliçment ignorant del rol de la Biblioteca a l’hora de contractar les llicències. Les biblioteques 
poden carregar els seus fons i les seves adreces de servidor OpenURL a Google per millorar 
l’accés, però cada cop més això serà irrellevant quan més editors obrin els seus llocs web als 
agents indexadors de Google. També proporciona registres de llibres de WorldCat, que al seu 
torn, troba la biblioteca més propera que els té. Google Scholar proporciona un revelador 
exemple de les qüestions sorgides per l’obsolescència de l’OPAC i dels serveis d’indexació 
tradicionals. I en contrast amb l’OPAC, Google i els seus competidors proporcionen àmplies 
evidències que entenen les nefastes conseqüències de no desenvolupar els seus productes. El 
més probable és que només hàgim vist la punta del seu potencial. En gran part, l’OPAC, en la 
seva actual manifestació, pot continuar existint tant temps com la monografia acadèmica 
segueixi en format analògic. L’eventualitat que la monografia acadèmica creui la frontera digital 
implica un alt risc que el catàleg de la biblioteca esdevingui irrellevant. 
 
Un altre servei bàsic de la biblioteca sacsejat per la transició cap a un entorn digital és el de 
referència. En els 1990s, quan s’estaven experimentant els primers efectes d’Internet, hi havia 
una visió àmpliament estesa que els serveis de referència serien externalitzats o gestionats 
mitjançant xarxes cooperatives de manera que els usuaris tindrien assistència 24/732. En 
comptes d’això va passar quelcom inesperat, els serveis de referència van caure 
precipitadament33. Aquest descens va ser causat en part per una caiguda demogràfica, i encara 
que la població actual d’estudiants universitaris està tornant a créixer, l’ús dels serveis de 
referència no s’ha recuperat fins als nivells del 1990. Sembla que hi ha diverses raons per a 
aquests canvis. L’evidència anecdòtica suggereix que es demanen menys  treballs de curs que 
són substituïts  per exàmens i projectes en grup que requereixen menys investigació34. Quan 
s’encarrega als estudiants que facin recerca poden saltar-se la biblioteca, donat que el Web 
ofereix ara moltes fonts d’informació competents. Mentre que moltes són difamades, la 
Wikipedia permet un accés fàcil a informació útil; les seves bibliografies i enllaços externs 
poden portar els usuaris a fonts d’informació fidedignes. Malgrat no ser tan fàcils de cercar com 
els motors de cerca d’Internet, l’àmplia disponibilitat de bases de dades bibliogràfiques i a text 
complet han fet més senzilla la recerca. Les revistes electròniques són més fàcils d’utilitzar que 
les seves equivalents en paper i microfilm, i l’univers del contingut d’accés obert està creixent a 
un ritme ràpid. Els llocs Web de biblioteca han baixat les barreres d’accés a la informació, 
disminuint la necessitat dels serveis de referència. 
 
Els bibliotecaris han provat de redreçar aquesta tendència oferint serveis de referència per xat i 
correu electrònic, però ni els exitosos programes comencen a maquillar la disminució 
acumulada en el tràfic dels taulells de referència35. Les eficiències millorades, una presència 
Web millorada, i el creixent suport en els formularis web han fet que els usuaris siguin més 
autosuficients. Mentre que les col·leccions i els serveis són en línia i la presència Web de les 
biblioteques continua adaptant-se al nou medi, els punts de servei tradicionals podrien  caure 
en l’oblit. 
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Per contrarestar la disminució de la demanda, es van haver de trobar rols alternatius per 
justificar els existents nivells de dotació de personal als serveis públics. Una d’aquestes 
alternatives és el moviment d’alfabetització informacional. Però si la demanda de referència 
està caient i la recerca està esdevenint més fàcil de fer, per què hi hauria d’haver una 
necessitat creixent de formació? Fins avui, les biblioteques han tingut un èxit remarcable 
venent aquesta iniciativa i, com ara està consagrada en estàndards d’acreditació, el seu futur a 
curt termini sembla garantit, malgrat el fet que la millora contínua de la presència Web de la 
biblioteca podria obviar la necessitat d’aquest servei. 
 
En cada cas, aquests serveis estan esdevenint vestigis d’un entorn analògic, suportats per 
pilars fets de fang. Mentre que la catalogació i la referència en realitat proporcionen serveis 
tangibles i molt valuosos, en l’entorn digital són una font de fricció, recolzada per pràctiques 
anacròniques, raons ancorades en un paradigma analògic i s’enfronten a l’obsolescència. 
 
 
COL·LECCIONS 
 
En l’entorn analògic, la missió de la biblioteca era reunir monografies, revistes i d’altres 
artefactes d’informació. Com més gran era la col·lecció, més possibilitats hi havia que donés 
resposta a les fugaces necessitats dels usuaris. En el cas de les revistes, el calibre de la 
col·lecció no només estava determinat pel nombre de títols sinó també per la grandària dels 
fons. Les biblioteques van assumir que la majoria del material que compraven tenia un valor 
durador i que o no estaria disponible en el futur o seria més car. Aquesta noció es veia 
enfortida per informes anecdòtics de col·leccions aparentment sense valor utilitzades per a 
finalitats imprevistes, com ara quan els supervivents de l’Holocaust i les seves famílies van 
utilitzar la col·lecció de directoris europeus de telèfons de la New York Public Library per seguir 
la pista dels seus parents i supervivents36. Efectivament, els bibliotecaris estaven construint 
cues llargues d’informació i la longitud de la cua va esdevenir l’element distintiu de les 
biblioteques; l’orgull dels bibliotecaris. 
 
Malgrat que cap biblioteca ha gaudit mai de pressupostos d’adquisicions infinits, la quantitat de 
molts pressupostos, especialment en els 1970s, era prou gran com perquè gastar-los dins els 
límits d’un any fiscal fos un autèntic repte. Les ordres de comanda obertes i perfils per matèria 
van ser creats per externalitzar els feixucs processos de selecció que dificultaven la 
desestimació ràpida de dispendis innecessaris dels recursos distribuïts, malgrat la seva 
naturalesa inútil. Les “Grans Biblioteques” de la nació tenien les més extenses col·leccions i les 
cues més llargues, per contra les biblioteques petites tenien col·leccions imaginàries i els seus 
usuaris es quedaven amb les ganes. 
 
El canvi de la informació analògica a la digital altera molts d’aquests factors, donant per  
descomptat que el format predominant per a les monografies acadèmiques segueix sent el 
còdex imprès i que un substanciós nombre de revistes encara han de fer el canvi al medi 
digital. Però ja ha canviat suficient per a nosaltres per recollir bones sensacions de les 
implicacions de les col·leccions digitals: els documents del Govern i un gran nombre de revistes 
ja han fet el canvi i un substanciós nombre de recursos nous han nascut digitals. En primer lloc 
d’entre les implicacions d’aquest canvi hi ha el fet que la majoria d’usuaris prefereixen els 
formats digitals per damunt de l’imprès per a moltes de les seves necessitats37 d’informació. 
Per als usuaris, la major preocupació és l’accés a la informació, que volen ara. Les necessitats 
passatgeres tenen lloc  a banda del llarg debat en el que estan immersos els bibliotecaris sobre 
accés versus propietat: per a l’usuari no existeix tal dicotomia. 
 
Les col·leccions digitals són insensibles a les limitacions geogràfiques. La localització, 
l’organització i la gestió són irrellevants en el nou mitjà. Les biblioteques ja no necessiten 
equilibrar les eficiències d’una col·lecció central que ho engloba tot amb la conveniència de les 
biblioteques departamentals. Tots els usuaris gaudeixen ara del mateix nivell d’accés a la 
col·lecció que un cop va estar reservada a uns pocs. De la mateixa manera les col·leccions de 
documents governamentals i el sistema federal de biblioteques de dipòsit tenen cada cop 
menys sentit en un entorn en que una col·lecció electrònica centralitzada pot donar servei de 
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manera més efectiva a diferents usuaris dispersats en xarxa. Així la missió tradicional de la 
biblioteca d’emmagatzemar col·leccions, al voltant de la qual giren tants dels serveis de la 
biblioteca, és qüestionada perquè la col·lecció física és assumida per la digital.  
Com rarament les col·leccions digitals es compren, sinó més aviat es lloguen, el concepte de 
construir col·leccions esdevé anacrònic. Una biblioteca digital reuneix un seguit de contractes 
de lloguer que satisfan les necessitats dels usuaris actuals, i que es renoven o es cancel·len 
segons uns termes negociables. La majoria d'aquests contractes proporcionen accés a 
col·leccions, més aviat que no pas a títols individuals. En conseqüència, les col·leccions es 
poden reunir i cancel·lar amb poc esforç, en poc temps, i sense limitacions físiques. Per 
consegüent, avui fins i tot les biblioteques petites poden donar accés a col·leccions tan 
extenses que el nombre de títols ja no distingeix les grans biblioteques de les menors38. En un 
entorn digital, el tret distintiu de les grans biblioteques és que crearan entorns virtuals que 
seran convincents i eficients d'utilitzar, i seran sensibles a la productivitat de l'usuari. 
 
Aquestes mateixes forces també s'estan sentint en el món de la publicació erudita i la seva 
resolució tindrà un profund impacte sobre les biblioteques acadèmiques39. Vint anys enrere, el 
futurista Harlan Cleveland va escriure un article sobre el que va anomenar la societat de la 
informació40. En ell argumentava que com el cost de reproduir informació queia, els productors 
d'informació descobririen que compartir informació era molt més profitós que vendre-la. Hi ha 
molts exemples d'això actualment a la Web, però potser enlloc té més sentit la seva lògica com 
en el domini de la informació erudita i de la publicació d'accés obert. Si la velocitat actual del 
model d'accés obert aguanta, i té èxit, el seu impacte sobre les biblioteques serà profund. Pot 
solucionar les dècades de crisis d'inflació de les velles revistes, i farà que les comunicacions 
acadèmiques siguin significantment més eficients, però convertirà les col·leccions de revistes 
de les biblioteques en una cosa del passat. Llavors l'usuari tindrà accés lliure i sense limitacions 
als continguts acadèmics, deixant la biblioteca fora de la cadena d'alimentació de les 
comunicacions acadèmiques. 
 
 
LA BIBLIOTECA COM A ESPAI 
 
La importància atribuïda a la “biblioteca com a lloc” sovint és recitada com un encanteri sempre 
que es parla de l'impacte de les col·leccions digitals sobre les biblioteques. La seva veritat és 
acceptada com a evident i el seu poder per preservar l'status quo no és desafiat. Hi ha un certs 
dubtes sobre si la biblioteca té una significació cultural que ressona en la nostra societat. No 
obstant això, els arguments que donen suport a la importància de la biblioteca com a lloc 
ignoren la funció principal de qualsevol edifici de biblioteca d'emmagatzemar i donar accés a 
les seves col·leccions. En els edificis de biblioteca tradicionals, la major part de l’espai està 
dedicat a l’emmagatzematge, mentre que els espais públics, com les sales de lectura, ocupen 
només un petit percentatge dels metres quadrats d’una biblioteca. Malgrat que durant anys les 
biblioteques acadèmiques han disseminat cabines d'estudi i ordinadors de treball entre les 
seves col·leccions, els requeriments físics d'emmagatzemar milers o milions de llibres han 
resultat sovint en grans i monòtons espais utilitaris. La pregunta de com replantejar aquests 
espais a mesura que les col·leccions migren cap a formats predominantment digitals s'imposa a 
aquelles institucions incapaces o que no estan disposades a construir noves instal·lacions. El 
procés de replantejar aquest espai obligarà les biblioteques acadèmiques a afrontar la veracitat 
dels arguments relatius al valor intrínsec d'aquest lloc. Els directors de biblioteques farien bé de 
començar a articular arguments rigorosos tan aviat com sigui possible. 
 
Les biblioteques encara no han assolit l'estadi en que el seu espai sigui irrellevant, perquè 
segueixen mantenint grans col·leccions en circulació, i l'evidència suggereix que això seguirà 
mentre el format preferit de la monografia acadèmica sigui el còdex. Però les col·leccions de 
revistes impreses, referència, premsa i publicacions oficials ja s'estan encongint i pot ser que 
deixin d'existir del tot. Algunes biblioteques de ciències, amb col·leccions predominantment 
basades en revistes, estan a punt de tancar del tot. Mentre que les col·leccions monogràfiques 
són més estables, moltes biblioteques estan esbrossant agressivament les seves col·leccions o 
enviant-les al magatzem41. Els efectes d'aquest canvi es poden veure en la nova construcció de 
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biblioteques, on el percentatge d'espai dedicat a emmagatzemar materials està disminuint, 
mentre que les àrees d'estudi i els espais públics creixen. 
 
En absència d'arguments convincents per als nous rols dels edificis de biblioteca, altres entitats 
estan destinades a saltar al buit. Alguns administradors astuts sembla que estan agafant la 
iniciativa de proposar que la biblioteca esdevingui un centre de serveis a l'estudiant42. Per 
consegüent la biblioteca esdevé el “centre comercial” des de proveïdor d'informació i espai 
d'estudi fins al final ser el centre de suport tecnològic, el centre de redacció i fins i tot el centre 
d'assessorament. D'altres han introduït serveis que tradicionalment es trobaven en els centres 
d'estudi: cafeteries, menjadors, sales de reunions, punts de venda, i espais d'informació. Els 
espais d'estudi estan augmentant de dimensions i estan esdevenint menys espartans. Encara 
que aquestes instal·lacions multifuncionals poden capgirar la caiguda de visites d'usuaris, la 
majoria de serveis no estan proporcionats per bibliotecaris ni les seves operacions són 
gestionades per l'administració de la biblioteca. Les biblioteques poden esdevenir terratinents 
dels proveïdors de serveis més convincents. 
 
En un entorn en que els serveis de biblioteca són substituïts per sales d'estudi, laboratoris 
informàtics i menjadors, l'argument que es basa en la visió de la biblioteca com un lloc sona 
fals. Quan els usuaris se sentin atrets a la biblioteca principalment per aquest tipus d'activitats, 
la biblioteca haurà de competir amb el centre d'estudiants com a espai, el centre de tecnologia 
com a espai i el menjador com a espai. Si la professió no aconsegueix mantenir una identitat 
única, llavors la biblioteca esdevindrà un bé patrimonial devaluat. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
En postular les corbes S de tecnologia com una explicació per al comportament de les 
empreses comercials, Richard N. Foster també observa que l'èxit i l'actuació estel·lar de moltes, 
si no la majoria d'empreses, és temporal43. Els avenços tecnològics  segueixen una progressió 
discontínua i una inevitable confusió entre les empreses individuals, donat que el seu destí 
canvia de l'èxit en l'explotació d'una nova tecnologia fins l'esgotament, i després la pèrdua quan 
tecnologies noves i millors són explotades per la competència. El seu anàlisi assenyala que les 
empreses establertes no retenen l'avantatge en el mercat competitiu, precisament perquè 
tendeix a instal·lar-se un sentiment de confort i complaença un cop una determinada tecnologia 
comença a generar fortunes -el que es converteix en tapalls perquè les empreses emergents 
que exploten tecnologies més noves estan subestimades com a competidors viables fins que 
és massa tard. Pot ser que el fet que tants dels punts tractats en aquest article fossin 
originàriament articulats en la literatura fa anys, sense canvis en la pràctica de la professió, no 
sigui una evidència de complaença? Quin catalitzador serà necessari perquè la professió 
s'adoni que un nou paradigma significa canvis radicals? 
 
L'evidència que les biblioteques s'enfronten a una corba S de tecnologia es pot trobar a 
Perceptions of Libraries and Information Resources44 d'OCLC. En ser preguntats sobre quines 
fonts d'informació utilitzaven, l'estudi va descobrir que el 73% dels estudiants universitaris 
utilitzaven la biblioteca física, però només el 47% utilitzaven la biblioteca en línia en comparació 
amb el 75% dels motors de cerca45 d'Internet. A més, el 89% comença la seva cerca amb un 
motor de cerca, mentre que només un 2% comença la seva cerca en el lloc Web de la 
biblioteca46. En ser preguntats quines fonts preferien, el 72% va respondre els motors de cerca, 
el 14% la biblioteca física i el 10% la biblioteca en línia47. Les biblioteques segueixen sent una 
font d'informació important per als estudiants universitaris, però una que es queda molt per 
darrera dels motors de cerca d'Internet. A més, la seva clara preferència per la informació en 
línia no és extensible a les biblioteques virtuals. Clarament les biblioteques no estan complint  
les expectatives dels usuaris en aquesta àrea. 
 
En reconeixement del nou entorn competitiu en que les biblioteques operen ara, moltes 
biblioteques ja estan experimentant amb nous models de servei, fluxos de treball i redissenys 
d'edificis48. Entre aquests, paga la pena esmentar la plètora de serveis d'informació digital que 
s'estan implementant a moltes biblioteques49; l'àmplia adopció de nous models d'adquisició i 
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processament, com els llibres “shelf-ready”, que han produït eficiències en els fluxos de treball, 
i la recent construcció i replantejament de moltes biblioteques arreu de la nació. Però tal i com 
Foster assenyala, un cop les entitats establertes reconeixen l’amenaça competitiva en la qual 
operen, el seu acte reflex és ajustar el model temps-eficàcia provada -per obsolet que pugui 
ser- en comptes de reconèixer que el mercat ha fet un canvi discontinu cap a un model 
completament nou. La pregunta de si aquests canvis són suficients o no per reposicionar la 
biblioteca acadèmica sobre la nova “corba S” del paradigma de la informació digital segueix 
sense resposta i els autors no estan convençuts de molts dels canvis que s’estan brandant a 
aquestes alçades50. 
Les preguntes i reptes formulats en aquest article són particularment convincents perquè les 
biblioteques han perdut el primer assalt en el nou entorn competitiu: les biblioteques tenen 
entre mans la tasca d'oferir millor contingut, però els usuaris acudeixen a d'altres llocs. Els 
costs monetaris òbviament no són assumpte dels usuaris, després de tot Google i Lexis-Nexis 
són gratuïts des del seu punt de vista. La biblioteconomia acadèmica necessita 
fonamentalment revisar les seves pràctiques per esdevenir competitiva en un entorn digital. 
 
Agraïments: els autors voldrien agraïr Paul Philbin, William Strait, John Abbott, Wilson Stahl i 
Jane Love per la seva paciència i els seus intuïtius comentaris mentre el manuscrit per a 
aquest article evolucionava cap a la seva forma actual. 
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