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RESUM 

Les infraestructures de recerca inclouen equipament científic de primer ordre, col·leccions 
científiques, arxius, informació estructurada infraestructures i serveis basades en les TIC [3]. 
Donen suport a investigacions d'alt nivell i es poden organitzar a nivell nacional i regional, tant a 
nivell d’Estat membre de la UE, com europeu i mundial. 

Les infraestructures de recerca s'han convertit en un tema d'interès i prioritat per als 
finançadors, els organismes polítics, i (cada vegada més) els que prenen les decisions 
institucionals. A Europa, la Comissió Europea és finançadora d’infraestructures de recerca,  
complementant el finançament realitzat pels Estats membres a nivell nacional. En els últims 
deu anys, s'han planejat centenars de projectes d’ infraestructures de recerca i alguns han 
rebut finançament pel disseny, ampliació i millora de les operacions i serveis a les comunitats 
científiques. El full de ruta de l’ESFRI [4] per les infraestructures de recerca representa un 
volum financer de aprox. 20 mil milions d'euros durant deu anys per a la construcció de 44 
infraestructures de recerca. Des de la perspectiva de la consecució dels objectius fixats per les 
infraestructures de recerca, 2012 és una fita essencial, ja que el debat sobre els programes 
HORIZON 2020 es durà a terme a nivell europeu, així com les consultes amb els estats 
membres. La visió general següent no és pas completa, es centra en algunes infraestructures 
de recerca influenciades per la producció i gestió de la informació científica i que tenen 
rellevància per a l'agenda política europea i el finançament. 
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Les infraestructures de recerca inclouen diferent tipologies, des d’instal•lacions úniques a altres 
basades en xarxes. Típicament han sorgit de necessitats específiques d’una disciplina o bé 
multidisciplinàries. Les infraestructures de recerca produeixen, processen o gestionen volums 
heterogenis d’informació, tant grans com petits. Són les anomenades “fàbriques de dades 
científiques” del segle XXI. Comprenen diversos tipus de recursos d’informació com 
publicacions, col•leccions digitalitzades, objectes d’aprenentatge i dades de recerca. Les 
qüestions clau d'avui dia per a les infraestructures de recerca són el seu coneixement per part 
dels investigadors, i la seva viabilitat, sostenibilitat i interoperabilitat. 

El compromís de les biblioteques de recerca amb les infraestructures de recerca ha estat baix. 
Si bé això podria ser comprensible el 2005, quan les primeres prioritats per les inversions en 
infraestructures de recerca s’estaven definint, ara representa un gran buit en l'estratègia 
europea. Iniciatives clau com ESFRI no inclouen cap participació per part de biblioteques de 
recerca, amb excepció de DARIAH. La participació en projectes finançats per la Unió Europea 
(a través de LIBER o directament a través d'institucions) es va centrar (amb algunes 
excepcions) en les àrees de digitalització, patrimoni cultural i publicacions. Les biblioteques de 
recerca han d'esdevenir actors visibles en les discussions estratègiques sobre les 
infraestructures de recerca i haurien d’explorar activament la seva participació en les 
infraestructures de dades d'investigació. Accés Obert, Ciència Oberta (dades), les dades de 
recerca (infraestructures i gestió) són els catalitzadors per aconseguir que les biblioteques de 
recerca siguin presents pels investigadors més enllà de les humanitats i les ciències socials. 

"L'accés obert és global - però la seva aplicació és local '. Aquest és popular lema del projecte 
OpenAIRE i dóna a les biblioteques de recerca locals un paper important en el context europeu. 
Les dades de recerca són específiques segons les disciplines, però les polítiques, els fluxos de 
treball i les normes també s'han d'aplicar a nivell local. La creació d'infraestructures 
participatives amb la participació d’actors institucionals, nacionals i temàtics ha estat identificat 
per la Unió Europea com una tasca clau per a la dècada actual. El terme 'participatiu' també es 
considera d'importància fonamental per a l'estratègia de la política europea, ja que s'adapta 
molt bé amb la coordinació a nivell nacional i europeu per aconseguir una eficiència de costos i 
contribueix a evitar la duplicació de treball. 

Els principals desafiaments per a la construcció d'un ecosistema coherent, finançable i 
sostenible no es troben en les TIC, sinó més aviat en la gestió, la normativa, l'organització, els 
aspectes socioculturals, la confiança, i, per descomptat, els costos. 

Paraules clau : infraestructures d'investigació; LIBER, biblioteques de recerca 

 
1. UNA VISIÓ GENERAL DE LES INFRAESTRUCTURES DE REC ERCA 

Les estratègies i fulls de ruta de les infraestructures de recerca s’han convertit en una prioritat 
per a moltes organitzacions finançadores i creadores de polítiques per exemple a Austràlia, 
Alemanya, Japó, el Regne Unit i els Estats Units. Un exemple d’àmbit nacional és el ‘Concept 
for Information Infrastructure in Germany’[5], publicat el maig del 2011 (en alemany) i produït 
per un ampli grup d’agents interessats, incloses les biblioteques de recerca més importants. El 
German Scientific Council (‘Wissenschaftsrat’) ha publicat quatre Recomanacions sobre 
diversos aspectes de les infraestructures de recerca i les infraestructures d’informació (gener 
del 2011, majoritàriament en alemany). Una cinquena Recomanació, resumint diversos 
aspectes, s’espera per l’estiu del 2012. Knowledge Exchange (KE)[6], un fòrum de quatre 
països (Dinamarca, Alemanya, Països Baixos i Regne Unit) està tractant diversos temes al 
voltant de les infraestructures de recerca. El European Strategy Forum on Research 
Infrastructures (ESFRI)[7], creat el 2002, que està format per delegats nombrats a través dels 
ministeris de recerca dels països membres i associats, i inclou un representant de la Comissió, 
està treballant per a desenvolupar una visió conjunta i una estratègia comuna sobre 
infraestructures de recerca. Els països del G8+O5 han encarregat un grup internacional de 
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treball en Infraestructura de dades (‘Data Infrastructure’), sol·licitant un full de ruta per a les 
Infraestructures globals de recerca (‘Global Research Infrastructures’).  

Al 7è Programa Marc (FP 7: 2007–2013), la Comissió Europea ha destinat 1.715.000 d’euros a 
infraestructures de recerca, el 42% de l’àrea de Programa ‘Capacities”  (4.097 milions d’euros). 
Un de les més grans (si no la més gran) infraestructura distribuïda és GEANT[8], la xarxa de 
dades que dona servei a la investigació i la recerca a Europa, amb connexió a altres zones de 
recerca de la resta del món (com Israel, Amèrica del Sud, Àsia). 

Tenim dues categories principals d’infraestructures de recerca:  

• Infraestructures de recerca temàtiques 
• Infraestructures de recerca multidisciplinàries. 

Infraestructures de recerca temàtiques 
 
ESFRI 

A més a més de nombrosos projectes europeu dedicats a les infraestructures de recerca, el 
projecte més rellevant és l’ESFRI, coordinat pels estats membres de la Unió Europea amb la 
Comissió Europea. Els projectes ESFRI estan sota els auspicis de la DG de Recerca i 
Innovació (RTD), Direcció General B.3 “Infraestructures de recerca”. El seu focus es centra en 
la integració i la provisió d’accés sense traves i l’ús i re-ús de dades d’investigació (Figura 1).  

 

 
Figura  1.  

Projectes ESFRI, exemples. CLARIN = The Common Language Resources and Technology 
Infraestructure; LIFEWATCH = Infraestructura de ciència i tecnologia per a dades de 
biodiversitats i observatoris; EURO-ARGO= Infraestructura de recerca per les ciències 
oceanogràfiques i observacions 

 

El ‘ESFRI Roadmap’ proveeix d’una visió general i guia en un moment de proliferació 
d’infraestructures de recerca. Per l’any 2010 inclou diversos projectes dintre de sis àrees 
temàtiques, com es mostra a la Figura 2.  
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Figura 2.  L’ESFRI Roadmap 2010. 
 

La darrera actualització de l‘ESFRI Roadmap (maig del 2011) llista 48 infraestructures de 
recerca, incloent sis noves activitats: 

1. Analysis and Experimentation on Ecosystems (ANAEE) 
2. Infrastructura for System Biology — Europe (ISBE) 
3. EU Microbial Resource Centre Research Infrastructure (MIRRI) 
4. The European Solar Research Infrastructure for Concentrating Solar Power (EU-

Solaris) 
5. Multipurpose Hybrid Research Reactor for High-Technology Application (MYRRHA) 
6. The European Wind Scanner Facility (Windscanner). 

Algunes infraestructures de recerca de l’ESFRI es troben en el procés d’establir un marc legal 
per a ERIC (European Research Infrastructure Consortium[9]), per exemple, CLARIN i  
DARIAH. Pel que fa a DARIAH, els ministeris de recerca de França, Alemanya i Països Baixos 
han pres la iniciativa per orientar els processos necessaris amb França com a amfitriona 
d’ERIC. Altres països involucrats són, per exemple, Àustria, Dinamarca, Grècia, Irlanda, Suïssa 
i el Regne Unit. El finançament és proveït a través de projectes DARIAH nacional com 
DARIAH-DE[10].  

Projectes d’investigació, educació i infraestructura associats a DARIAH inclouen: 

• CENDARI (Collaborative EuropeaN Digital/Archival Infrastructure) 
• DASISH (Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities) 
• EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) 
• NeDIMAH (Network for Digital Methods in the Arts and Humanities). 
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Amb l’excepció de DARIAH no hi ha cap biblioteca de recerca involucrada en projectes ESFRI. 
Els consorcis es componen generalment de comunitats científiques, informàtics (aplicats) i – de 
vegades- centres de còmput a gran escala. Fent una ullada als objectius de moltes d’aquestes 
infraestructures de recerca d’ESFRI, es podria imaginar fàcilment a les biblioteques de recerca 
com a associats pertinents. ELIXIR és un exemple del camp de les ciències biològiques [11]. Al 
seu fulletó el consorci explica per què s’està construint ara la infraestructura i què ha canviat en 
els últims anys: 

‘Les dades són un bé essencial per la recerca en ciències de la vida. Fa deu anys, la recerca 
d’una connexió entre un gen i una característica com la tolerància a la sequera o la 
susceptibilitat a una malaltia podria trigar anys. Ara triga minuts. El creixement de dades 
genòmiques ha superat notablement el creixement de la capacitat d’emmagatzematge i 
processament. Les més modernes màquines de seqüenciació produeixen milers de milions de 
bases de dades de nucleòtids per experiment de manera ràpida i relativament barata. Es tracta 
d’una tecnologia punta que és molt millor que la que teníem abans que el consum s’ha disparat 
i tant els usuaris com la infraestructura informàtica tenen problemes per adaptar-s’hi’[12].  

Aquests són, breument, els quatre objectius principals d’ELIXIR [13]:  

• Mantenir l’accés obert a les dades biològiques per a millorar la competitivitat i la 
innovació 

• Gestionar l’ allau de dades 
• Integrar les dades per a reduir la fragmentació d’esforços i investigacions 
• Explotar nous tipus de dades.  

 

INFRAESTRUCTURES DE RECERCA TRANSVERSALS 

A la Comissió Europea, la Direcció General d’Informació i Societat, financia infraestructures-e 
basades en les TIC per a totes les disciplines. Un grup assessor clau és el e-Infrastructure 
Reflection Group, e-IRG, establert el 2003[15].  

OpenAIRE 

OpenAIRE[16] (desembre 2009–novembre 2012) és una iniciativa d’infraestructura-e de 
recerca per a publicacions. Es va crear amb el suport del 7è Programa Marc d’Accés Obert de 
la Comissió Europea, però ràpidament va evolucionar fins a esdevenir-ne el vaixell insígnia i un 
clara història d’èxit de la Comissió Europea[17]. ‘L’èxit d’OpenAIRE és el èxit de la iniciativa 
d’Accés Obert Europea’, ha estat la declaració introductòria per part de funcionaris de la 
Comissió Europea en les negociacions pel Grant Agreement. OpenAIRE ha estat convidat per 
la Comissió Europea per tal de transferir el ‘model’ europeu a països de fora d’Europa com 
Austràlia, India, Llatino-amèrica o els Estats Units. COAR[18], la Confederation of Open Access 
Repositories, s’utilitza com a instrument per facilitar la seva difusió fora d’Europa.   

Els objectius bàsics d’OpenAIRE són proveir d’una infraestructura d’ajuda pels investigadors, 
que els ajudi a complir la Clàusula especial núm. 39 dels seus ajuts en les set àrees temàtiques 
seleccionades de la prova pilot d’accés obert. També ofereix estadístiques a la Comissió 
Europea sobre, per exemple, el número de publicacions produïdes des dels projectes finançats 
i el percentatge de publicacions en accés obert. Més enllà de la infraestructura tècnica, que es 
basa en el projecte DRIVER, OpenAIRE ha establert una xarxa (Network of National Open 
Access Desks (NOADs)) amb socis a tots els estats membres  europeus (a excepció de 
Luxemburg però incloent Noruega) (vegeu la Figura 3). 

. 
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Figura 3.  OpenAIRE 

És molt encoratjador llegir el resultat d’un estudi recent realitzat per experts independent que 
comenten que: 

 ‘OpenAIRE està a punt de canviar les actituds, d’una manera duradora, sobre el valor de 
compartir lliurement les publicacions de recerca i, amb OpenAIRE+, les dades 
d’acompanyament. Un dels grans resultats d’OpenAIRE ja visible ha estat la construcció 
efectiva de comunitats a tot Europa, incloent països on la publicació científica necessita encara 
madurar. Això farà molt per millorar la qualitat de la ciència, permetent la comprovació de 
resultats, així com el re-anàlisi i reutilització de les dades. També beneficiarà les comunitats 
com ara les PIMEs, professors i alumnes que estan fora de la comunitat de recerca però que 
poden trobar valor en l’accés a les investigacions finançades amb fons públics.  

A través de la xarxa OpenAIRE participen moltes parts interessades com coordinadors de 
projectes de recerca i investigadors, responsables de repositoris, gestors de recerca a 
universitats, responsables de polítiques (p.ex.: a sol·licitud de NOADs). OpenAIRE ha 
començat a formar personal de programes temàtics de la Comissió Europea, ensenyant-los 
com es pot implementar l’accés obert i quins són els arguments per convèncer els 
investigadors a començar a publicar en accés obert o dipositar en repositoris. Els principals 
reptes abordats pel consorci són el feble mandat de la Comissió Europea, i d’aquí la reticència 
dels investigadors a complir, un nivells diferent de maduresa envers l’accés obert entre els 
estats membres de la Unió europea, les activitats contràries d’alguns editors i la lenta 
implementació de les directrius per part dels responsables de repositoris.  

OpenAIREplus 

OpenAIREplus[19] (desembre del 2011–maig del 2014) amplia l’àmbit d’OpenAIRE enllaçant 
les publicacions amb dades de recerca (i altres informacions associades com els programes de 
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finançament). Aquesta iniciativa es podria definir com una iniciativa d’infraestructura de recerca 
que creua des de la publicació fins al món de les dades. Hi ha un buit clar que cal omplir en 
termes d’enllaçar les publicacions acadèmiques i les biblioteques de recerca es troben ben 
situades per fer aquest paper d’infraestructura de recerca, a causa de la seva participació de 
llarga durada amb les comunitats d’investigadors. L’estructura del projecte i el consorci han 
canviat lleugerament[20]. Funcionant de manera paral·lela durant dotze mesos, , 
OpenAIREplus continuarà i s’ampliarà per tal d’implementar els objectius d’OpenAIRE (vegeu 
Figura 4).  

 

Figura 4.  OpenAIREplus. (Figura proporcionada per Yannis Ionnadis, Univ. d’Atenes, 
OpenAIREplus). 
 

Tant OpenAIRE com OpenAIREplus tenen moltes biblioteques de recerca com a socis del 
consorci, i una part substancial d’elles són membres de LIBER.  

S’han iniciat converses per fer d’OpenAIREplus una infraestructura permanent de publicació 
paneuropea, similar potser a GEANT, el proveïdor d’ampla de banda per dades.  

EUDAT 

EUDAT (octubre del 2011– setembre del 2014): les sigles provenen d’‘European Data 
Infrastructure’ and pretenen ‘contribuir a la producció d’infraestructures de dades col·laboratives 
(‘Collaborative Data Infrastructure’)[21]. La dimensió interdisciplinària en l’ús de dades de 
recerca fa especial a EUDAT. Els membres inclouen representats clau de comunitats de 
recerca en lingüística (  CLARIN), ciències de la terra (  EPOS), climatologia (  ENES), 
ciències del medi ambient (  LIFEWATCH), i biologia i ciències mèdiques (  VPH), totes les 
quals han assignat recursos per ajudar a especificar els seus requeriments i cooperar en el 
disseny de serveis relacionats. La Comissió Europea ha estat treballant amb EUDAT i 
OpenAIREplus com a infraestructures de recerca complementàries que combinen dades de 
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recerca i publicacions per implementar una infraestructura del coneixement sense fissures a 
Europa. No hi ha biblioteques de recerca que participin en EUDAT.  

EGI, la European Grid Infrastructure 

EGI.eu[22] (2010–2014), una fundació sota el dret holandès, es va crear el 2010 i té el seu 
origen en el projecte EGEE (Enabling Grid for e-Science, 2004–2009)[23] i el  DataGrid Project 
(2001–2004)[24]. Un dels objectius principals és operar una infraestructura de xarxa integrada 
segura que permeti federar fàcilment recursos de proveïdors de tota Europa. Les operacions 
d’EGI.eu es financien actualment a través del projecte de la Comissió Europea EGI-
InSPIRE[25], que consta de cinquanta institucions de quaranta països. No hi participa  cap 
biblioteca de recerca. Es vol transformar l’EGI en una infraestructura permanent, finançada pels 
països europeus.  

Europeana (2007 - )/ The European Library 

Europeana (2007-)/The European Library es centra en el patrimoni cultural accessible a través 
de digitalitzacions. Europeana es troba sota l’auspici de la Direcció general d’informació i 
societat a Luxemburg, Directori E.3 ‘Cultural Heritage and Technology Enhanced Learning’ i  
E.4 ‘Access to Information’. Històricament, l’objectiu de la direcció ha estat el contingut 
electrònic i les biblioteques digitals. Per això, Europeana no és una infraestructura de recerca, 
encara que documents accessibles a través d’Europeana són clarament rellevants per a la 
investigació. Europeana té una definició d’usuari àmplia i el nou pla estratègic amplia una mica 
l’abast, per exemple, al sector turístic. Els investigadors no són l’objectiu principal del pla 
estratègic 2011-2015, encara que es mencionen con a grup. 

DART-Europe 

DART-Europe és una associació de 21 biblioteques de recerca i consorcis de biblioteques amb 
l’objectiu de millorar l’accés mundial a les tesis d’investigació europees[26]. El grup manté el 
portal de tesis DART-Europe. Obté recursos a través de les contribucions dels associats i 
s’administra des de la UCL library. Dart-Europe no és una iniciativa co-financiada per la 
Comissió Europea o etiquetada com a infraestructura de recerca per la Comissió però cobreix 
tipus de publicacions rellevants per a biblioteques i universitats. Està classificada com a una 
infraestructura recolzada per LIBER. Des del punt de vista estructural es pot considerar com a 
part de la infraestructura de recerca de publicacions europea construïda per OpenAIREplus.  

2. QÜESTIONS [TEMES ?] 
 
MANTENIR UNA VISIÓ GENERAL  

Mantenir una visió general de les infraestructures de recerca és un dels principals reptes. Les 
infraestructures de recerca a Europa formen un sistema complex i, de vegades, fragmentat a 
nivell europeu, nacional i temàtic. Diferents parts de diversos programes europeus financen 
infraestructures de recerca diferents però similars, tant com a projectes independents o d’una 
manera més sistemàtica, com s’ha indicat anteriorment (p.ex.: ESFRI, OpenAIRE, EUDAT). A 
més a més hi ha infraestructures potencials que no s’han considerats com a infraestructures de 
recerca ja que queden fora de l’àmbit d’aplicació de l’esquema establert d’infraestructures de 
recerca (p.ex.: Europeana).  

SOSTENIBILITAT, COSTOS I MODELS LEGALS, FINANCES I GOVERN 

Dissenyar i crear un nou prototip d’infraestructura de recerca és només el primer pas. 
Transformar un projecte en una infraestructura productiva de qualitat i mantenir aquesta 
infraestructura a llarg termini és un repte molt més gran. Les infraestructures de recerca en 
termes de números i heterogeneïtat s’ha convertit en un veritable desafiament, especialment 
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pels ens finançadors a nivell europeu (la Comissió Europea) i els estats membres (ministeris). 
En general hi ha dos nivells que cal mantenir: 1. Les dades i  infraestructura de sistema actuals, 
i 2. La comunitat o xarxa que hi ha darrera aquesta infraestructura. Aquests dos nivells 
reflecteixen el servei i xarxa d’un projecte ‘I3’ del 7è programa marc.  

Amb la introducció d’ERICs, la Comissió Europea ha creat un marc legal per a infraestructures 
de recerca trans-nacionals. El procés per implementar un ERIC a la pràctica, però, és bastant 
laboriós. En alguns països s’han plantejat problemes relatius, per exemple, als impostos.  

Establir un model de financiació per a les infraestructures de recerca a llarg termini dins de la 
Unió Europea significa implicar els estats membres, directament o a través d’entitats legals 
associades com a agències governamentals (p.ex.: per ERIC). Una possible alternativa és 
finançar les infraestructures de recerca a través de contribucions institucionals dels membres. 
De qualsevol manera, fins on jo sé, no hi ha actualment experiències d’infraestructures de 
recerca a gran escala basades en aquest model.  

No hi ha un pla financer a nivell nacional o europeu per a finançar infraestructures de recerca a 
llarg termini. El volum financer necessari per mantenir únicament la infraestructura de recerca 
ESFRI s’ha estimat en 42 milions d’euros per les ciències socials i les humanitats (en 
comparació amb els 250 milions d’euros dels costos de construcció) i 1.327 milions d’euros per 
ciències (en comparació amb els 13.446 milions d’euros dels costos de construcció; maig 
2010). Per il·lustrar això, alguns exemples d’estimacions dels costos operatius 
d’infraestructures EFRI: ELIXIR: costos operatius estimats: 100 milions d’euros/any; 
LIFeWAtcH, Science and Technology Infrastructure for Research on Biodiversity and 
Ecosystems, 35.5 milions d’euros/any; ELI, Extreme Light Infrastructure — Laser, aprox. 70 
milions d’euros/any; DARIAH: 2.4 milions d’euros/any. Més enllà d’ESFRI hi ha com a mínim 
quatre infraestructures de recerca potencials més: OpenAIRE, EUDAT, EGI i Europeana.  

INTEROPERABILITAT, REUTILITZACIÓ 

La creació d’un accés transparent a les publicacions, dades de recerca i material de patrimoni 
cultural i recolzar la recerca interdisciplinària mai serà una realitat si la interoperabilitat a 
diversos nivells no es tracta adequadament.Com es relacionen les directrius DRIVER-
OpenAIRE amb els models de dades de les infraestructures ESFRI, o amb l’Europeana Data 
Model (EDM)? Com poden els investigadors no només buscar i accedir a les dades sinó també 
exportar grans quantitats de dades automàticament des de les infraestructures de recerca al 
seu entorn virtual d’investigació, propi o temàtic? Quin serveis TIC són necessaris per donar 
suport en aquest possible escenari d’ús i quins haurien de ser els termes i condicions d’aquests 
serveis? COAR és una organització que ha començat a abordar la interoperabilitat a escala 
internacional a través de la COAR Interoperability Initiative[27] i participant en debats 
internacional com la discussió, iniciada recentment, ‘Repository Indexing/Google Scholar’[28]. A 
Europa, COAR està estretament relacionada amb OpenAIRE/∼plus.  

 
COM PODEN/DEUEN AQUESTS DESENVOLUPAMENTS IMPACTAR E N LES 
BIBLIOTEQUES DE RECERCA? 

• La major part del finançament públic anirà a infraestructures de dades. Les biblioteques 
de recerca es beneficiaran només marginalment d’aquest finançament si només 
s’ocupen de les publicacions de recerca i la digitalització del patrimoni cultural. 

• El finançament inicial de la Comissió Europea es convertirà en finançament permanent 
d’origen estatal. Les sol·licituds de finançament competiran, directament o 
indirectament, amb les infraestructures de recerca ja existents dels estats membres de 
la Unió europea.  Hi ha un risc potencial que el finançament d’universitats i les seves 
biblioteques es vegi reduït o que el finançament per a programes nacionals de  
digitalitzacions desaparegui. Aquest risc augmenta en temps de crisis econòmica. 
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• Les biblioteques de recerca s’enfronten a problemes similars pel que fa a les 
infraestructures de recerca quan actuen com a ens finançadors, encara que a un nivell 
molt més baix. La biblioteca de recerca local estarà preparada per a co-finançar 
OpenAIRE com a infraestructura europea de publicacions? Es demanarà que la 
biblioteca de recerca local  co-financiï TEL en el seu paper com a European Library 
Domain Aggregator per Europeana? I aquesta sol·licitud competirà amb la necessitat 
de finançar digitalitzacions institucionals o serveis nacionals?  

3. RECOMANACIONS 

Les següents recomanacions reflecteixen les meves opinions personals i no han estat 
discutides amb les organitzacions o iniciatives descrites (l’ordre reflecteix la prioritat).  

PER A LIBER 

1. Transformar el comitè directiu ‘Scholary Communication’ en el ‘Scholarly 
Communication and Research Infrastructure’, tractant el temes de l’accés obert i la 
seva implementació, les infraestructures de recerca en el més ampli sentit, incloent 
infraestructures per a publicacions, dades i patrimoni cultural;  

2. Esdevenir un actor clau en les infraestructures de recerca de publicació europees 
sostenibles i ser més conscients de què poden oferir les tecnologies TIC en termes de 
serveis avançats pel investigadors, docents i estudiants (OpenAIRE/∼plus);  

3. Continuar i augmentar el paper de LIBER a Europeana, donant suport als interessos 
dels acadèmics que volen reutilitzar materials d’Europeana, fora del propi portal—a 
entorns de recerca virtuals organitzat per infraestructures de recerca com DARIAH i 
CLARIN;  

4. Donar suport a desenvolupaments en cooperació internacional convertint-se en un/el 
node europeu a COAR, contribuir al desenvolupament de COAR en l’àmbit mundial de 
les infraestructures de recerca; explorar quotes conjuntes de membres;  

5. Unir-se a OpenAIRE i COAR en l’elaboració de la visió europea de les infraestructures 
de recerca i el seu full de ruta; 

6. Dissenyar i publicar una visió un pla de treball (pràctic) per a biblioteques de recerca 
sobre com ‘redefinir la biblioteca’ en el món digital (establir la gestió de dades 
d’investigació com una de les activitats, col·laborar amb els investigadors formant part  
de projectes de recerca, etc. );  

7. Preparar i publicar ‘kits’ pràctics sobre temes descrits en la visió general i el full de ruta; 
8. Intensificar les discussions amb organitzacions universitàries com LERU o COIMBRA i 

els Estats Units d’Amèrica en àrees seleccionades (p.ex., accés obert, infraestructures 
de recerca i la seva sostenibilitat) i començar discussions amb organitzacions europees 
que representen científics (especialment EuroScience), posicionant LIBER com a òrgan 
estratègic rellevant en aquest context;  

9. Educació i formació: basar-se en les excel·lents activitats del comitè directiu 
‘Organization and Human Resources’  [del LIBER] i ampliar les opcions del ‘Seminari 
de lideratge’ per ampliar la formació de ‘bibliotecaris de recerca’, en col·laboració amb 
TICER i iSchools[29]/iCaucus[30]; a més s’hauria de prestar més atenció als canvis 
organitzatius de les biblioteques de recerca;  

10. Proporcionar un espai per a converses ‘intimes’ entre líders de biblioteques  
(exclusivament) per discutir reptes i solucions a temes seleccionats, com p.ex.:, canvis 
organitzatius, motivació del personal cap a noves àrees d’activitat, etc., per exemple a 
la conferència anual [del LIBER].  
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PER A LES BIBLIOTEQUES DE RECERCA LOCALS COM A NODE S DINÀMICS D’UNA 
XARXA DE CONEIXEMENT EUROPEA I MUNDIAL 

1. Augmentar el compromís en la implementació de les recomanacions de LIBER a nivell 
europeu, p.ex., participant en els comitès directius i grups de treball.  

2. Participar en els debats sobre l’estratègia de la universitat i la posició de la biblioteca 
com un actor rellevant en la infraestructura de recerca digital;  

3. Ser creatiu i actiu a nivell local (p.ex.: a la vostra universitat) mitjançant, p.ex., 
implementant polítiques d’accés obert, desenvolupant  personal de gestió de dades de 
recerca i essent  soci en projectes d’investigació);  

4. Ampliar l’estratègia de la biblioteca amb una perspectiva europea/internacional (p.ex.: 
implementar estàndards europeus de digitalització, repositoris, etc a nivell local);  

5. Com a líder de la biblioteca aprofitar l’oportunitat que ofereixen les conferències anual 
de LIBER  per discutir amb col·legues (la qual cosa ajuda a reduir les corbes 
d’aprenentatge locals)  

 
 
PER A LES ASSOCIACIONS NACIONALS DE BIBLIOTECARIS ( DE RECERCA)  

Donar suport a LIBER en les activitats abans esmentades a nivell nacional, en especial 
mitjançant la difusió d'aquestes recomanacions a les biblioteques de recerca del país i actuant 
com un canal de comunicació. 

 

PÀGINES WEB CITADES EN EL TEXT 
 

COAR http://www.coar-repositories.org/ 

COAR Interoperability project http://www.coar-repositories.org/working-groups/repository-
interoperability/coar-interoperability-project/ 

DART-Europe E-theses Portal www.dart-europe.eu.  

DataGrid Project http://eu-datagrid.web.cern.ch/eu-datagrid/.  

EGI-InSPIRE Project http://www.egi.eu/projects/egi-inspire/index.html 

Elixir www.elixir-europe.org.  

Enabling Grids for E-Science www.elixir-europe.org.  

EUDAT http://www.eudat.eu/European Grid Infrastructure http://www.egi.eu/.  

European Strategy Forum on Research Infrastructures 
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri e-Infrastructure 
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html e-Infrastructure Reflection Group 

http://www.e-irg.eu/ 

GÉANT www.geant.net.  
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iCaucus http://www.ischools.org/site/about_icaucus/, members include I-Schools at Univ. of 
California, Carnegie Mellon, Humboldt, Copenhagen etc.  

Kommission Zukunft der Informationsinfrastruktur (2011) Gesamtkonzept für die 
Informationsinfrastruktur in Deutschland Available at: http://www.gwk-
bonn.de/fileadmin/Papers/KII_Gesamtkonzept.pdf (accessed 29.02.12).  

Knowledge Exchange http://www.knowledge-exchange.info/.  

OpenAIRE http://www.openaire.eu/ 

 

NOTES 
 
 
[1] L’article es va preparar per la reunió estratègica de la Junta de  LIBER del 23/24 de febrer 
del  2012. La versió publicada ha estat lleugerament revisada i inclou comentaris de Natalia 
Manola, Heike Neuroth i Najla Rettberg. També vull donar les gràcies a Carlos Morais-Pires pel 
fructífer debat sobre el futur de l’espai de recerca científica europeu. L’autor agraeix 
especialment a Najla Rettberg i Inge Angevaare la seva correcció final i ajuda editorial.  
 
[2] El prof. Dr. Norbert Lossau és membre de la Junta executiva de LIBER. És director de la 
Göttingen State and University Library, Alemanya, i és professor honorari de biblioteconomia i 
documentació a la Humboldt University, Berlin. Les seves àrees d’investigació són les 
infraestructures de recerca i informació, comunicació acadèmica incloent l’accés obert i les 
implicacions per a biblioteques i l’estratègia de les biblioteques.  
 
[3] http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=what 
 
[4] European Strategy Forum for RI. 
 
[5] Kommission Zukunft der Informationsinfrastruktur (2011) Gesamtkonzept für die 
Informationsinfrastruktur in Deutschland. Disponible a: http://www.gwk-
bonn.de/fileadmin/Papers/KII_Gesamtkonzept.pdf (accés 04.06.12).  
 
[6] http://www.knowledge-exchange.info/ [http://www.knowledge-exchange.info]  
 
[7] http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri 
 
[8] www.geant.net.  
 
[9] http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=eric 
 
[10] La Göttingen State and University Library és la coordinadora del consorcis que inclou 17 
membres, http://de.dariah.eu/.  
 
[11] www.elixir-europe.org.  
 
[12] Fulletó ELIXIR, p. 3, http://www.elixir-europe.org/sites/elixir-
europe.org/files/documents/elixir_square_brochure_final_printed.pdf 
 
[13] ELIXIR serà una plataforma segura i en ràpida evolució per a la recollida, 
emmagatzematge, anotació, validació, disseminació i ús de dades biològiques. Estarà integrat 
per una col·lecció distribuïda i interrelacionada dels recursos bàsics i especialitzats de dades 
biològiques. Els recursos bàsics suposaran una millora substancial dels recursos existents de 
dades moleculars de l’European Bioinformatics Institute (EBI), així com a nous recursos 
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apropiats. Els recursos especialitzats es distribuiran a través d’Europa. ELIXIR també inclourà 
les actualitzacions necessàries de la infraestructura informàtica per emmagatzemar i organitzar 
aquestes dades de manera que permeti accés i cerca ràpida i proporcionarà un portal pels 
usuaris fàcil de fer servir però sofisticat. A més, proporcionarà la infraestructura necessària per 
utilitzar les dades de la manera que sigui més adequada per altres infraestructures de recerca 
en els àmbits de la biologia, la medicina i les ciències del medi ambient. 
 
[14] L’activitat de les infraestructures-e, com a parta del programa d’Infraestructures de recerca, 
es centra en serveis i infraestructures basades en les TIC que abasten una àmplia gamma de 
disciplines dels usuaris. El seu objectiu és facilitar als investigadors un accés en línia fàcil i 
controlat a les instal·lacions, recursos i eines de col·laboració, de manera que els investigadors 
disposin de totes les eines TIC d’informàtica, connectivitat, emmagatzematge i instrumentació. 
Això permet l’accés instantani a dades i instruments remots, experiments ‘in silico’, així com la 
configuració de comunitats de recerca virtuals (p.ex.: col·laboracions de recerca formades a 
través de qualsevol frontera geogràfica, disciplinària i organitzativa). Les infraestructures-e 
afavoreixen l’emergència de la ciència-e, p.ex.: nous mètodes de treballs basats en l’ús 
compartit d’eines TIC i recursos pertanyents a diferents disciplines i tecnologies. D’altra banda, 
les infraestructures.e permeten la circulació en línia de coneixement dins Europa i, per tant, 
constitueixen un element essencial per a l’Espai Europeu de Recerca (European Research 
Area (ERA)).  
 

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html. [http://cordis.europa.eu/era/] 
 
[15] http://www.e-irg.eu/ [http://e-irg.eu] 
 
[16] http://www.openaire.eu/ 
 
[17] http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=success 
 
[18] http://www.coar-repositories.org/ 
 
[19] Vegeu: http://www.openaire.eu/.  
 
[20] SURF va deixar el consorci, cinc països s’han afegit: Croàcia, Islàndia, Luxemburg, Suïssa 
i Turquia.  
 
[21] http://www.eudat.eu/.  
 
[22] http://www.egi.eu/.  
 
[23] http://www.eu-egee.org/.  
 
[24] http://eu-datagrid.web.cern.ch/eu-datagrid/.  
  
[25] http://www.egi.eu/projects/egi-inspire/index.html.  
 
[26] www.dart-europe.eu.  
 
[27] http://www.coar-repositories.org/working-groups/repository-interoperability/coar-
interoperability-project/.  
 
[28] Correu-e d’Eloy Rodrigues a les llistes de discussió de repositoris de SPARC i JISC, 17 
febrer del 2012: ‘(...)While increased access to and visibility of scholarship are central to Open 
Access and both beneficial to researchers and their institutions, we, the international community 
of open access repositories brought together under the auspices of the Confederation of Open 
Access Repositories (COAR), believe that the real value of repositories lies in the potential to 
interconnect them and other related components of the e-research infrastructure in order to 
create a network of research outputs, a network that will allow for research outputs to be used 
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and re-used by both machines and researchers. This vision for Open Access relies on 
interoperability between various components of the e-research infrastructure, including, but not 
limited to, Institutional Repositories. Furthermore, we at COAR, believe that the importance of 
interoperability is not only as a means of facilitating discovery and access to content, but as a 
mechanism for developing and implementing new services on top of this e-research 
infrastructure. Google Scholar is one such service, but there are many other emerging services 
and not-yet-implemented ideas which will have implications for repositories.’  
 
[29] http://www.ischools.org/site/about/ 
 
[30] http://www.ischools.org/site/about_icaucus/, els membres incloen les facultat de la Univ. 
de Califòrnia, Carnegie Mellon, Humboldt, Copenhagen etc.  
 
 

 
 

 

 

 


