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Declaració sobre la crisi econòmica 
global i el seu impacte en les 

compres consorciades 
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(19 de gener de 2009) 

El document original (Statement on the Global Economic Crisis and Its Impact on Consortial Licenses) es va 
presentar públicament el gener de 2009 i es pot consultar a la pàgina web 
http://www.library.yale.edu/consortia/icolc-econcrisis-0109.htm 

La traducció catalana ha estat feta, amb permís de l’ICOLC, per Noelia Martínez Delgado (Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya). 

 

Redactada en nom dels molts consorcis de biblioteques de tot el món que participen a l’ICOLC, 
aquesta declaració té dos propòsits. Té la intenció d’ajudar als editors i altres proveïdors de 
contingut amb els quals tenim accés als recursos d’informació electrònica (d’ara en endavant 
simplement anomenats editors) a entendre millor com l’actual crisi econòmica única afecta a la 
comunitat de la informació de tot el món. El segon propòsit és suggerir un ventall de propostes que 
creiem són de benefici comú per a les biblioteques i els proveïdors de serveis d’informació. 

Els consorcis de biblioteques de l’ICOLC consideren l’actual crisi de tanta importància que no 
podem simplement suposar que les biblioteques i els editors comparteixen una perspectiva comú 
sobre la magnitud de la crisi i les millors propostes per afrontar-la.  Els membres de l’ICOLC han 
estat intercanviant perspectives sobre com l’actual recessió econòmica tindrà impacte en els 
consorcis i en les seves biblioteques. Fem la següent previsió sobre l’impacte d’aquesta crisi en les 
biblioteques i en els consorcis de biblioteques. 
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1.  Esperem talls pressupostaris significatius i generalitzats per a biblioteques i consorcis:  
reduccions diferents als episodis esporàdics o regionals viscuts anualment, amb reduccions reals i 
permanents als pressupostos base. Podria ser habitual que els pressupostos de les biblioteques i 
consorcis disminuïssin en números de dos dígits cada any.  Encara n’hem de veure els efectes 
complets, donat que moltes subscripcions de revistes i bases de dades per al 2009 ja s’han 
renovat. A finals de 2008, moltes institucions han declarat que han tingut importants talls 
pressupostaris per al 2009 a totes les àrees (col·leccions, personal, funcionament). Alguns 
consorcis estan experimentant un important impacte econòmic en l’actual any fiscal; per a l’any 
2010 (natural i fiscal), els talls estaran a ple rendiment i s’estendran.  

2.  Aquestes retallades s’allargaran. Els sectors públic i educatiu probablement trigaran a 
recuperar-se financerament. Una vegada el finançament s’ha restringit durant diversos anys, poden 
passar anys abans que els pressupostos tornin als nivells d’abans de la crisi. 

3.  Les fluctuacions en el tipus de canvi estan complicant i en alguns casos amplificant l’impacte. 

Animem als editors a reconèixer aquestes circumstàncies fonamentalment diferents mentre 
treballem junts pel benefici de totes les parts. Els consorcis de biblioteques estan 
extraordinàriament posicionats per ser el mitjà més efectiu i eficient per preservar la base de clients 
dels editors i per crear solucions que proporcionin el millor per a la majoria. Treballant junts, editors 
i consorcis poden crear les opcions de preus i renovacions més efectives i mantenir la base més 
àmplia possible de biblioteques i serveis que subscriuen.  

Tot i que no podem ser preceptius pel que fa a les solucions, suggerim els següents principis i 
tècniques que probablement són les propostes més efectives. 

Principi 1:  Preus flexibles que ofereixin opcions reals als clients, incloent la capacitat de reduir 
despeses sense una pèrdua desproporcionada de contingut. En temps estables, els preus i 
condicions estandarditzats poden funcionar relativament bé.  Avui, els compradors estan sota una 
forta pressió per reduir les seves despeses i necessiten solucions que els permetin fer-ho mentre 
continuen oferint tant contingut i servei com sigui possible.  Pel propi benefici dels editors cal que 
evitem decisions i opcions de “o tot o res” i de “agafa-ho o deixa-ho”, la manca de flexibilitat de les 
quals és probable que sigui molt més perjudicial del que seria absolutament necessari.   

Principi 2: Pel propi benefici tant dels editors com dels consorcis cal buscar solucions creatives que 
permetin que els acords quedin tan intactes com sigui possible, sense grans reduccions en el  
contingut o l’accés.  El contingut, una vegada interromput, serà molt difícil de restablir més 
endavant. Malgrat que podria haver-hi límits pràctics a aquest principi, els editors, autors, 
investigadors i biblioteques estaran millor atesos per aquelles solucions que conservin tant accés a 
tant contingut com sigui possible. 

Amb aquests dos principis en ment, suggerim les següents propostes: 

1.  Els compradors canviaran opcions per preu; això és, podem estar-nos de noves i costoses 
interfícies i opcions. No és època per a productes nous. Els esforços per a promocionar productes 
nous tindran només efectes limitats, si és que en tenen algun. Les biblioteques tindran pocs 
recursos, o potser cap, per a invertir en nous títols o en més continguts. Els editors que treballin 
amb les comunitats acadèmiques per a entendre quin contingut és críticament necessari seran els 
més reeixits. 
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2. Posar els preus al centre de la negociació ajudarà a totes les parts, perquè les pressions 
econòmiques faran que les decisions vagin en una direcció mai vista abans. Les reduccions reals 
de preus seran benvingudes i podran ajudar a mantenir les relacions en temps difícils. 

Fins i tot molts grups i biblioteques no podran suportar els increments al nivell de la inflació. Han de 
considerar-se altres propostes i opcions i posar-les a l’abast. Es poden crear algunes opcions per 
tal d’aprofitar les situacions locals d’un mode excepcional.  Per tant: 

3.  Pot ser molt útil adaptar el contingut al que sigui necessari i posar-hi un preu adient. Per 
exemple, les propostes personalitzades que tenen en compte els patrons d’ús com a base per a 
l’ajustament poden ser equitatives per a totes les parts. En el cas dels models de preus esglaonats 
(tiered pricing schedules), l’aplicació d’aquesta flexibilitat a paquets de contingut bàsic en 
combinació amb preus més assequibles per a títols individuals pot crear una altra opció assequible. 
Calen opcions múltiples i creatives de manera que els consorcis de biblioteques puguin treballar 
amb els seus membres per crear el nivell de compra òptim.  

4.  Els contractes plurianuals només seran possibles amb clares clàusules de rescissió i/o de 
reducció. Com que aquestes clàusules poden ser molt difícils, la única alternativa per a moltes 
institucions seran llicències anuals (o fins i tot per un període més curt). Això augmenta la despesa 
administrativa per a totes les parts i pot fomentar més reduccions. Addicionalment, les clàusules de 
rescissió també han de reconèixer la necessitat d’un conjunt flexible de tècniques de descompte 
que evitin penalitzar al client ja sigui a curt o llarg termini. 

5.  Mentre que els pagaments anuals són actualment el sistema de pagament més freqüent en els 
acords, caldran opcions per a formes de pagament semestrals o trimestrals, en combinació amb 
clàusules de rescissió/reducció i cicles de renovació més flexibles. Les biblioteques i els consorcis 
poden experimentar canvis en els seus pressupostos amb poc temps d’avís. Les opcions de 
pagament són una precaució necessària tenint en compte les ràpidament canviants expectatives i 
circumstàncies financeres. 

*  *  * 

A més, suggerim aquestes propostes com una via per promoure les converses entre biblioteques, 
consorcis i editors, tots els quals tenen l’esperança de conservar les relacions existents, 
proporcionar tanta informació als usuaris i generar tant negoci com els pressupostos permetin. 
Creiem que les nostres recomanacions proporcionen uns sòlids fonaments per a la comunitat de la 
informació, incloent els editors d’informació acadèmica, per avançar junts en aquests temps difícils.  

La situació actual pot servir a llarg termini com un catalitzador que desafia als editors, acadèmics i 
biblioteques a crear un sistema que produirà i difondrà més eficientment la creixent producció del 
coneixement global. 
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PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUESTA DECLARACIÓ, SI US PLAU CONTACTEU AMB:  

Faye Abrams, OCUL Projects Officer, Ontario Council of University Libraries, 416-978-421, 
faye.abrams@ocul.on.ca 

Ivy Anderson, Director, Collections, California Digital Library, University of California, Office of the 
President, (510) 987-0334, ivy.anderson@ucop.edu   

Diane Costello, Executive Officer, CAUL (Council of Australian University Librarians),+61 2 6125 
2990, diane.costello@caul.edu.au   

Ed McBride, Chief Marketing & Outreach Officer, SOLINET, 404-892-0943 ext. 4864, 
emcbride@solinet.net 

Arnold  Verhagen, University Librarian University of Amsterdam, i Licensing Consultant UKB-
consortium, +31 5252307 o +31 611292816, a.j.h.a.verhagen@uva.nl 

Hazel Woodward, University Librarian i Director of the University Press, Cranfield University, +44 
(0) 1234 754446, h.woodward@cranfield.ac.uk 

 

Adoptants d’aquesta declaració 

Aquesta declaració és adoptada en principi per membres representatius dels consorcis de 
l’"International Coalition of Library Consortia" (ICOLC) que es llisten a continuació. 

A 29 de gener de 2009 (aquesta declaració amb actualitzacions a aquesta llista es publicarà 
periòdicament a http://www.library.yale.edu/consortia): 

CAUL (Council of Australian University Librarians) Austràlia 

Austrian Academic Consortium (Kooperation E-Medien Oesterreich) Àustria 

Flemish Research Libraries Council (VOWB) Bèlgica 

BC Electronic Library Network Canadà 

Bibliocentre Canadà 

Canadian Research Knowledge Network (CRKN) Canadà 

Conférence des recteurs et des principaux des universités du 
Québec(Conference of Rectors and Principals of Universities of Quebec) - 
CREPUQ 

Canadà 

Council of Atlantic University Libraries Canadà 

Council of Prairie and Pacific University Libraries (COPPUL) Canadà 

OCUL (Ontario Council of University Libraries) Canadà 
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Saskatchewan Multitype Database Licensing Program Canadà 

Denmark's Electronic Research Library, DEFF Dinamarca 

FinELib Finlàndia 

COUPERIN (Consortium universitaire des publications numériques) França 

HEAL-Link (HELLENIC ACADEMIC LIBRARIES Link) Grècia 

JULAC (Joint Universities Librarians Advisory Committee) Hong Kong 

MALMAD – Israel Inter-University  Center for Digital Information Services Israel 

Coordinamento Interuniversitario Basi dati & Editoria in Rete (CIBER) Itàlia 

INFER - Italian Forum on Electronic Resources Itàlia 

Lebanese Academic Library Consortium (LALC) Líban 

Lithuanian Research Library Consortium Lituània 

eIFL.net Multi-nacional 

Consortium of Dutch University Libraries and the National Library (UKB) Països Baixos 

Norwegian Health Library Consortium, The Noruega 

PFSL (Poznan Foundation of Scientific Libraries) Polònia 

Fundação para a Computação Ciêntifica Nacional (FCCN) Portugal 

NEICON Rússia 

Centralna tehniska knjiznica Univerze v Ljubljani (The Central Technological 
Library at the University  of Ljubljana) Eslovènia 

COSEC (Consortium of Slovenian Electronic Collections) Eslovènia 

CBUC-Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya / Consortium of 
Academic Libraries of Catalonia Espanya 

BIBSAM Suècia 

Consortium of Swiss Academic Libraries Suïssa 

CONCERT - CONsortium on Core Electronic Resources in Taiwan Taiwan 

ANKOS (Anatolian University Library  Consortium) Turquia 

TUBITAK ULAKBIM EKUAL Turquia 
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JISC Collections Regne Unit 

Reference Task Group (RTG) of the Co-South Consortium Regne Unit 

ALI (Academic Libraries of Indiana) EUA 

Amigos Library Services EUA 

Arizona Universities Library Consortium (AULC) EUA 

Boston Library Consortium, Inc. EUA 

Califa Library Group EUA 

California Digital Library (CDL) EUA 

California State University – Systemwide Electronic Information Resources EUA 

CARLI (Consortium of Academic and Research Libraries in Illinois) EUA 

College Center for Library Automation EUA 

Colorado Alliance of Research Libraries EUA 

Colorado Library Consortium (CLiC) EUA 

Florida Center for Library Automation EUA 

GALILEO EUA 

Greater Western Library Alliance (GWLA) EUA 

INFOhio - The Information Network for Ohio Schools EUA 

LOUIS: The Louisiana Library Network EUA 

Maine InfoNet EUA 

Maryland Digital Library EUA 

Michigan Library Consortium EUA 

MINITEX Library Information Network EUA 

Missouri Library Network Corporation (MLNC) EUA 

MOBIUS Consortium (Missouri) EUA 

NC LIVE EUA 

NELINET EUA 

NELLCO EUA 
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NERL (NorthEast Research Libraries Consortium) EUA 

Network of Alabama Academic Libraries EUA 

Nevada Academic Library Consortium (NCAL) EUA 

New York Three Rs Association EUA 

Nylink EUA 

OhioLINK (Ohio Library and Information Network) EUA 

OHIONET EUA 

OPLIN (Ohio Public Library Information Network) EUA 

Orbis Cascade Alliance EUA 

PALINET EUA 

PASCAL (Partnership Among South Carolina Academic Libraries)  EUA 

Pennsylvania Academic Library Consortium, Inc.  (PALCI) EUA 

SAALCK (State Assisted Academic Library Council of Kentucky) EUA 

SCELC, the Statewide California Electronic Library Consortium EUA 

SOLINET EUA 

Tenn-Share EUA 

TexShare EUA 

Triangle Research Libraries Network (TRLN) EUA 

University of Missouri Library System EUA 

University of Texas System Digital Library EUA 

Virtual Academic Library Environment of New Jersey (VALE) EUA 

VIVA (The Virtual Library of Virginia) EUA 

Washington Research Library Consortium (WRLC) EUA 

Washington State Cooperative Library Project EUA 

WiLS (Wisconsin Library Services) EUA 
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Sobre l’International Coalition of Library Consortia (ICOLC)  

L’International Coalition of Library Consortia (ICOLC) existeix des de 1996. La Coalició és un grup 
internacional i informal que actualment comprèn aproximadament 200 consorcis de biblioteques al 
Nord i Sud d’Amèrica, Europa, Austràlia, Àsia i Àfrica. Els consorcis membres serveixen a 
biblioteques de tot tipus i mides. L’ICOLC facilita el debat entre consorcis en assumptes d’interès 
comú, i celebra una reunió anual a Nord Amèrica i una reunió anual a Europa. L’organització es 
dedica a mantenir informats els seus membres sobre recursos d’informació electrònica, pràctiques 
de preus de proveïdors i editors electrònics i altres qüestions importants per a directors de 
consorcis i organismes de govern. La Coalició  també es reuneix amb la comunitat proveïdora 
d’informació per debatre oferiments de productes i qüestions d’interès mutu.  

Es pot trobar més informació sobre l’ICOLC a http://www.library.yale.edu/consortia o contactant 
amb Tom Sanville, Executive Director, OhioLINK, Suite 300, 2455 North Star Road, Columbus, OH 
43221, 614-728-3600, ext. 322; tom@ohiolink.edu 


