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L’autor és director de la Biblioteca de la Universitat Europea (Fiesole, Firenze). Va ser 
president de l'Associació Italiana de Bibliotecaris (AIB) i membre del Comitè Executiu de 
EBLIDA i delegat d’OCLC Global Council. Ha treballat principalment de la cooperació entre 
biblioteques (entre d'altres, van participar en el disseny de la xarxa de biblioteques italianes - 
SBN). Ha estat professor  de  gestió de biblioteques de la Universitat de Venècia. En els 
darrers anys, s’ha dedicat especialment als consorcis i a la gestió i conservació dels recursos 
electrònics. Actualment és el president de INFER (Fòrum Nacional d'Itàlia en els recursos 
electrònics). 

 

En els darrers vint anys la informació en línia ha esdevingut un factor decisiu per a 
l’activitat acadèmica i de recerca, i en conseqüència els recursos electrònics s’han anat 
“apropiant” progressivament d’una part cada vegada més important dels pressupostos de les 
biblioteques. La contractació dels recursos electrònics ha anat assumint una posició 
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determinant en l’economia dels serveis bibliotecaris, a mesura que les publicacions en paper 
han anat perdent terreny davant les publicacions digitals. S’estima que les biblioteques 
universitàries italianes – malgrat no estar a l’avantguarda  en aquest sector – inverteixen des 
de ja fa alguns anys més de la meitat dels seus pressupostos en l’adquisició de recursos 
electrònics. Com és sabut, el desenvolupament del mercat de la informació digital ha empès 
les biblioteques a associar-se en organitzacions i consorcis, fins i tot en aquells contextos 
tradicionalment reticents a la cooperació. El mètode cooperatiu es considera un element 
resolutiu dins el món de la informació electrònica i els consorcis són l’instrument organitzatiu 
més adient per tal que aquest enfocament sigui eficaç. En els darrers anys els consorcis han 
empès la seva iniciativa més enllà de les adquisicions i les negociacions de les llicències 
electròniques, per a invertir en els àmbits de l’accés obert, de la preservació digital, del data 
mining, de la gestió col·lectiva dels documents en paper, dels sistemes de gestió bibliotecària 
(ILS i eines de descoberta), de les plataformes d’accés, i molts altres. Més recentment ha 
sorgit una major disposició per part dels consorcis per a col·laborar amb altres organitzacions 
que treballen en diversos aspectes de  l’àmbit de la comunicació científica i en la gestió i 
avaluació de la recerca (agències de finançament de la recerca, editorials, empreses de 
tecnologies de la informació, etc.) per tal de fer front a les noves necessitats de les  
biblioteques destinades a ampliar la seva intervenció més enllà del seu perímetre tradicional. 
 

S’intensifiquen els esforços adreçats a la recerca de models sostenibles, que puguin 
satisfer al mateix temps les necessitats dels editors, dels agregadors i de les biblioteques: 
esforços que són sovint en va, perquè proven de posar d’acord interessos divergents en un 
context de relacions de poder gens equilibrat: d’una banda els editors, que fins i tot en temps 
de crisi no tenen intenció d’abandonar els marges de benefici als que s’han habituat gràcies a 
la seva posició oligopolística, i d’una altra les biblioteques, que es debaten entre les dificultats 
financeres per a continuar oferint nivells de servei acceptables i mantenir el ritme de la 
innovació galopant. 
 

En aquestes notes tractarem d'assenyalar (sense la intenció de ser exhaustius) 
alguns dels principals esdeveniments i punts clau entorn dels quals gira la discussió dels 
consorcis per a la gestió dels recursos electrònics. La idea ha sorgit a partir d’algunes 
trobades professionals recents (entre aquestes, ICOLC Europe Meeting, la reunió anual dels 
consorcis (celebrada a l'octubre de 2013 a Vilnius)i i dels intercanvis d'informació i els debats 
a la xarxa. 
  

Prenen rellevància en el debat els efectes de la crisi econòmica que no disminueixen, 
mentre les negociacions amb els editors i els proveïdors són cada vegada més difícils i 
costoses, tal i com demostra el temps necessari per assolir els acords, el nombre de tractes 
interromputs i la sortida de contractes per part de moltes universitats. Aquestes dades no 
només es troben al sud d'Europa, sinó també en algunes zones d’Europa Central i del Nord 
que pateixen bastant menys els rigors de la crisi. 

 
 

LLICÈNCIES: NOTÍCIES DES DEL FRONT 

 

A l'Europa mediterrània, la situació es presenta cada vegada més difícil i, en el cas de 
Grècia, fins i tot dramàtica. Les dades recollides per SELL (South European Library Link), el 
fòrum en el qual s'adhereixen els consorcis d'Itàlia, Espanya, Portugal, Grècia, Turquia i 
Françaii, mostren un panorama preocupant respecte a les  perspectives dels serveis 
bibliotecaris en aquests països. Espanya ha patit una pèrdua de poder adquisitiu 



Traduccions de la CBUC; 54 (Gener 2015)  

 

3 

Els recursos electrònics a les biblioteques acadèmiques.../ Tommaso Giordano 

 

 

d'aproximadament un 30% (retallades pressupostàries + augment de preus) entre 2008 i 
2013; per tal de fer front a aquesta situació els consorcis (regionals) han unit les seves forces 
per negociar alguns contractes a nivell nacional. Les universitats gregues - ja afectades per 
les retallades d'anys anteriors que han resultat en la interrupció dels serveis en línia, a causa 
dels contractes expirats que no han sigut renovats – van patir al 2013 una restricció dràstica 
del pressupost del 50% i una reducció devastadora de personal del voltant d’un 30%. Una 
dramàtica situació que va obligar al consorci grec HEAL-link a llançar una crida a la 
comunitat internacional. 
 

També s’han registrat severes retallades pressupostàries a Portugal, on el Consorci 
B-on es va veure obligat a renegociar els contractes, reduint els continguts i, en alguns 
casos, renunciant a la clàusula d'accés perpetu. També a Itàlia, com és ben sabut, la pressió 
financera segueix estrenyent les universitats, mentre que les iniciatives consorciades 
pateixen la situació d’estancament que es va produir després de la fusió dels consorcis 
Cineca, CASPUR i Cilea, tot esperant la creació d'una estructura nacional per a la negociació 
de les llicències. 
 

Així mateix també es reporten considerables dificultats a l’Europa de l'Est. Per sort 
(almenys per ara), alguns d'aquests països que es van incorporar més recentment a la Unió 
Europea s'han aprofitat del finançament plurianual dels programes europeus assignats en 
anys anteriors. 

Les dades obtingudes en les enquestes anònimes realitzades per l’ICOLC en 
cinquanta consorcis en diferents països (principalment a Amèrica del Nord i Europa) ens 
donen "l’índex" de la marxa de les negociacions. D'acord amb els contractes signats, en els 
darrers quatre anys els preus dels recursos electrònics van augmentar en conjunt, de 
mitjana, un 14%: un 17% les revistes i un 11% les bases de dades. El resultat és que 
l'increment en el preu de les publicacions periòdiques és més gran a Amèrica del Nord (al 
voltant d’un 17,5%) que la mitjana europea (15,7%), en contrast amb les bases de dades, on 
emergeix una diferència de desavantatge per a Europa d’un 2,8% (concretament, un 12,9% a 
Europa respecte a un 10,1 % a Amèrica del Nord). Es tracta de dades parcials (i no del tot 
consistents, en part, a causa de la variació anual en el nombre de consorcis que van 
respondre al qüestionari) que s'han de prendre amb precaució, encara que són capaces 
d'indicar, de forma aproximada, la tendència en el desenvolupament de les contractacions 
col·lectives de llicències electròniques. D’aquest perfil sorgeix inequívocament una dada: els 
preus de les llicències electròniques segueixen creixent a una mitjana del voltant del 4% 
anual, malgrat alguns signes de moderació, per part d’alguns editors, que es podien 
entreveure en els primers anys de la crisi econòmica. Els editors i proveïdors - diu Tom 
Sanville, un dels fundadors de ICOLC - es comporten com si la crisi fos una adversitat de 
durada curta i no un problema que s'allarga en el temps. 
 

¿Quines són les estratègies posades en marxa pels consorcis que es troben 
pressionats, d'una banda, per les limitacions financeres de les biblioteques i, de l'altra, per 
l’agressivitat comercial de la publicació acadèmica internacional? Sabem que la crisi no ha 
tingut els mateixos efectes en totes les àrees del planeta. En els darrers anys en els països 
emergents s’ha registrat un augment de la inversió en el sector de  l'educació superior i la 
recerca; malauradament, les dades d'aquestes àrees són insuficients per a una avaluació 
fiable de les estratègies adoptades pels consorcis. Centrant-nos  amb les àrees més 
sondejades - principalment Amèrica del Nord i Europa - podem identificar algunes línies 
estratègiques posades recentment en marxa pels consorcis. 
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Una de les línies planteja la redefinició dels models, a partir de la identificació dels 
paràmetres i la classificació de les institucions per determinar les tarifes aplicables als 
contractes. En aquesta línia es mouen els consorcis alemanys que estan treballant per posar 
en marxa un model articulat en cinc línies determinades per les dimensions i el perfil científic i 
educatiu de les institucions, fet que hauria de permetre un enfocament flexible, més centrat 
en les característiques de les diverses realitats. Un enfocament similar ha estat adoptat per 
un grup de treball de l’ICOLC, que des de fa gairebé un any negocia amb l’ACS per tal de 
trobar una solució sostenible per a ambdues parts. La intenció és generalitzar l'adopció 
d'aquest mètode i aplicar-lo a nivell nacional. Les negociacions estan encara en curs i els 
primers resultats semblen encoratjadors. 
 

Una altra estratègia es basa en l'adopció de models contractuals més flexibles que 
tinguin en compte les possibilitats financeres de les institucions participants. Aquest 
enfocament – experimentat per alguns consorcis (per exemple, a Turquia i a Rússia) ha 
requerit decisions doloroses per part de les biblioteques que han hagut de reduir notablement 
les seves subscripcions i en alguns casos cancel·lar-les completament. L'impacte de 
decisions d’aquest tipus resulta més acceptable quan hi ha un alt nivell de cohesió (i de 
serveis compartits) entre els membres del consorci i les decisions són preses de comú acord. 
En altres casos - per exemple, en alguns països nòrdics - la cancel·lació de subscripcions 
(molt reduïda, de fet) es posiciona en una estratègia de racionalització i troba una justificació 
vàlida en la disminució en l'ús d’alguns continguts cars (fenomen que també ha sorgit en  
altres països). 
 

Les biblioteques universitàries i de recerca franceses van patir el 2013  retallades 
pressupostàries del voltant d’un 9% . Per tal d’afrontar la situació el consorci Couperin va 
decidir adoptar dues línies estratègiques de mitjà i llarg termini. La primera gira entorn de tres 
àrees principals: 
 
- Millorar els procediments de negociació 
 
- Sensibilitzar i informar als docents i investigadors sobre els preus i els models presentats 
pels editors, a través de diverses iniciatives públiques, com comunicats de premsa, 
conferències, etc. 
 
- Contenir els augments de preu fins a un màxim d’un 2% (objectiu assolit el 2013 en un  66% 
dels contractes) 
 

D’altra banda, l'estratègia a llarg termini de Couperin té com a objectiu aconseguir 
una major independència dels proveïdors, centrant-se no només en l'accés sinó també en la 
propietat dels continguts. Sota aquesta estratègia, l'adquisició dels arxius es converteix en un 
punt important en els criteris de negociació amb els editors. De fet, es creu que tenint el 
control directe dels arxius de continguts anteriors, el consorci és més autònom i menys 
susceptible a xantatges en la renovació dels contractes, quan les coses es posen difícils fins 
al punt de suspendre del servei. És difícil preveure l'èxit d'una política d'aquest tipus, però és 
segur que el consorci Couperin està decidit a posar-lo en pràctica. Des de fa diversos anys 
Couperin, en col·laboració amb altres socis (entre els quals hi ha el CNRS), treballa en el 
desenvolupament d'una "biblioteca pública de la ciència". El projecte té com a objectiu 
garantir l'accés als recursos electrònics actuals i retrospectius a nivell nacional, a través de la 
plataforma ISTEX, que es troba ja en una fase avançada de desenvolupament. El projecte 
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forma part del programa "Investissements d'Avenir", llançat en 2012 pel Ministeri d'Educació 
Superior i Recerca (MESR) i finançat amb 60 milions d’euros durant  tres anysiii. 

 
 
La racionalització i l’eficiència són objectius perseguits també més enllà del Canal de 

la Mànega, però amb una visió més articulada i un ull a l’altra banda de l'Atlàntic. L'estratègia 
del JISC (Joint Information Systems Committee) parteix de la constatació dels problemes i de 
les disfuncionalitats en els fluxos de gestió i de comunicació dels recursos electrònics: dades 
inacurades o incompletes, duplicació d'esforços (per exemple, moltes institucions generen o 
mantenen dades iguals en diferents  magatzems), demanda de serveis compartits, necessitat 
d'alleujar les càrregues a nivell local. L'estratègia del JISC s'articula de fet en tres nivells de 
cooperació: local, nacional i mundial. 

 
A nivell nacional opera KB +iv, un projecte iniciat durant el curs 2011-2012 i finançat 

pel Higher Education Funding Council for England (HEFCE), amb un pressupost de 600.000£ 
per a la construcció de "una base de dades de coneixements de serveis compartits”, amb 
l’objectiu de donar suport a la gestió dels recursos electrònics a les biblioteques acadèmiques 
del Regne Unit. Una de les principals funcions de KB+ és facilitar l'accés i la gestió de la 
informació sobre els contractes de llicència a nivell nacional i de consorcis (per exemple 
NESLi2, JISC i altres programes), incloses les expiracions, les renovacions i l'ús de les 
dades. Aquest programa integra el Post-Cancellation Entitlement Registry Projectv, del qual el 
seu propòsit és registrar els drets adquirits en els acords de llicència des de 1996 fins a 
l’actualitat, en particular pel que fa a les clàusules "d’accés posterior a la cancel·lació” 
relatives a les revistes   subscrites. 

 
A nivell mundial, d’altra banda, l'estratègia es basa en una associació entre Kuali 

Olevi (EUA) i el  JISC. Kuali Ole és una comunitat de nou organitzacions (biblioteques de 
recerca i consorcis) que col·laboren en el desenvolupament d'un sistema de codi obert 
dissenyat per a la gestió i l’accés als continguts intel·lectuals en les biblioteques de recerca. 
L’objectiu és aconseguir un "repositori internacional de dades en obert" per a facilitar l’accés 
a les dades disponibles en  els recursos electrònics adquirits (títols de revistes electròniques, 
bases de dades i informació sobre les llicències). El projecte, anomenat Global Open Access 
Knowledge Base (GOKb), és finançat en part per la Fundació Kuali Ole, i està dirigit per la 
North Carolina State University. La intenció és fer de GOKb una comunitat capaç de 
proporcionar informació a les biblioteques per a què puguin proporcionar serveis més 
eficients als seus usuaris en el camp de les col·leccions electròniques. El llançament de la 
primera versió del projecte està prevista per a la primavera de 2014. 

 

LLIBRE ELECTRÒNIC: EL MODEL FANTASMA 

 

En l’àmbit del llibre electrònic continua l'estira i arronsa entre els models del tipus big deal 
proposats pels editors i l'enfocament selectiu, títol per títol, preferit per la majoria de les 
biblioteques, especialment en els països on l'anglès és poc practicat en l’ensenyament 
universitari. Com es pot pretendre que les biblioteques acceptin catàlegs sencers d'un editor? 
Per què pagar per publicacions que no s'utilitzen? Si bé a l’era de Gutenberg, quan era car i 
difícil de distribuir i difondre les publicacions, podria tenir sentit per acumular costoses 
col·leccions sota el model just in case, avui en dia aquest enfocament ja no és acceptable, tal 
i com indiquen alguns directors de biblioteques. El model big deal pot semblar més 
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convenient per als consorcis, però en realitat també per a aquestes organitzacions és difícil 
gestionar un model d'aquest tipus. De fet, les experiències que semblen més interessants es 
refereixen al model PDA (Patron Driven Acquisition) i són dutes a terme en la majoria dels 
casos per universitats de manera individual, en contextos on l'anglès és menys utilitzat com a 
idioma de treball. 
 

Encara més complexa és la situació dels llibres electrònics publicats en els idiomes 
nacionals: escassetat d'oferta, plataformes inadequades i models econòmics poc 
convenients. Els programes de cooperació en molts casos estan lluitant per sortir de la fase 
experimental, i fins i tot en països on tradicionalment l’edició nacional és expressament 
recolzada i protegida (com França, Finlàndia i altres països nòrdics), els projectes triguen a 
arrencar. 
 

En el sector de l’edició acadèmica diverses organitzacions competeixen en el 
desenvolupament de models de consorci orientats a l’adquisició selectiva sobre una base 
cooperativa. Quin és el nivell d'ús apropiat, capaç de proporcionar valor a tots els membres 
d'un consorci? Com es pot  identificar un esquema de compartició just? 
 

Fa prop de tres anys, la Max-Planck Society va negociar un acord de consorci amb 
alguns editors (Wiley-Blackwell, Gale Cengage, Walter de Gruyter, Duncker i Humblot). 
Segons aquest acord, cada institució participant pot sol·licitar títols individuals de llibres 
electrònics segons les seves pròpies necessitats, els títols adquirits d’aquesta manera es 
factura a preu regular a  la institució que l’adquireix i es fa accessible a les 80 institucions 
participants, sense costos addicionals. Un model en molts aspectes semblant, però en un 
context molt diferent, va ser posat a prova pel CBUC (el consorci català) l’any 2009 amb dos 
grans proveïdors: cada universitat podia sol·licitar títols individuals que es feien accessibles a 
totes les nou universitats del consorci, segons la fórmula "paga una vegada, suma dos i 
obten-ne 9". (En termes més clars: la biblioteca adquirent  paga una vegada el preu del títol 
escollit i el consorci paga el mateix títol multiplicat per dos per tal de donar accés a totes les 
altres universitats participants). L'experiment, encara que avaluat positivament en el pla 
econòmic, no va ser continuat el 2010 principalment per manca de pressupost. "El Max-
Planck i la CBUC han experimentat el model sense fer una anàlisi de la relació cost-ús de les 
col·leccions - observa Lorreine Estelle (JISC) - Per tant no hi ha evidència que compartir sigui  
una bona idea!"vii. El JISC ha començat recentment a experimentar un model que té en 
compte les dues experiències abans esmentades, integrant en l’esquema l’anàlisi cost-ús.  
La col·lecció posada a prova comprèn el sector de l’enginyeria i consta de cinc grans 
universitats, set editors i un proveïdor. Els primers resultats parcials disponibles presenten 
algunes sorpreses: el percentatge de llibres electrònics que  no s'utilitzen és més alt a les 
biblioteques adquirents  que en les altres biblioteques participants - una dada destinada a 
tenir un cert pes en l'esquema de distribució de les despeses. Un altre projecte pilot del JISC,  
e-books FE,  fa referència als llibres de text i està dirigit principalment a les facultats. L'acord 
assolit amb els editors el 2010 preveu l’accés a una col·lecció bàsica del  voltant de 3.000 
títols de diverses disciplines, mitjançant una plataforma dotada d’àmplies funcionalitats 
(connexió a través del telèfon mòbil, possibilitat de "copiar i enganxar", etc.) accessible les 24 
hores del dia.  El projecte, que durarà fins a l'any 2014, té també com a objectiu identificar un 
model sostenible per als llibres de text de les diverses disciplines. 
 

Interessants avenços en el sector dels llibres electrònics també es registren a França 
de mà del consorci Couperin, que ha format un grup de negociadors “voluntaris” (provinents 
de diferents universitats) per a l'adquisició dels llibres electrònics. El grup, format per 
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diferents seccions, organitza iniciatives d'actualització pel que fa als llibres electrònics i els 
serveis relacionats, i treballa amb els tècnics d’ISTEX (plataforma que  ja s'ha esmentat 
anteriorment) per a l'avaluació dels aspectes tècnics dels contractes amb els editors i 
proveïdors. Més problemàtica és la situació de l'edició en francès: escassetat d’oferta, 
interfícies inadequades, altes tarifes d'accés a les plataformes i models econòmics poc 
satisfactoris no han afavorit la iniciativa de les biblioteques en aquest camp. L'oferta es basa 
principalment en el model de "subscripció" i  les opcions de compra títol a títol semblen molt 
limitades. Les possibilitats d'accés i d’ús (per exemple, la descàrrega) són sovint molt 
restrictives i els serveis de suport (registres MARC, estadístiques estàndard Counter, etc.) 
inadequats i costosos respecte als generalment proporcionats des de les editorials 
acadèmiques internacionals. De fet, encara al 2013 els contractes negociats per les 
biblioteques universitàries i de recerca franceses contenen llibres electrònics en anglès en un 
90%. No obstant això, cal assenyalar que en els últims tres anys la situació està canviantviii. 
El govern francès ha intervingut diverses vegades sobre els llibres electrònics: el 2011 amb la 
llei del preu únic (com ja s’havia fet per als llibres en paper), després a través d’intervencions 
legislatives sobre les obres que no estan destinades a la venda, i finalment, amb la reducció 
de l'IVA del 19,6 al 5,5% (com en els llibres impresos). Es tracta d’intervencions que han 
causat molta perplexitat i controvèrsia en molts sectors, inclosa la Comissió Europea, que 
s'ha expressat en diverses ocasions sobre aquesta darrera mesura, activant finalment un 
procediment contra França per violació de les normes de competència. En molts sectors 
s’han posat en relleu els efectes positius de la iniciativa francesa, tant a nivell nacional com 
europeu, després d'haver empès indirectament la UE per abordar la qüestió de la fiscalitat en 
el sector. Un dels programes nascuts en aquest nou marc legislatiu és el PNB (Prêt 
numérique en bibliothèque), un projecte pilot que permet a les biblioteques prestar llibres 
electrònics. El programa es basa en la col·laboració entre biblioteques, editors, llibreters i 
distribuïdors (principalment Dilicom, l'empresa encarregada de les dades en el camp de la 
indústria del llibre) "respectant - diu el programa - el paper de cada actor en el circuit del 
llibre, basat en procediments que permeten a les biblioteques, llibreries i editors interactuar 
eficaçment per a satisfer les sol·licituds de préstec dels usuaris”ix. Per ara prevalen els 
comentaris positius, els resultats de la fase pilot ens diran si les expectatives estan ben 
fundades. S’ha d’assenyalar que aquests avenços troben el seu brou de cultiu en un entorn 
caracteritzat per una particular sensibilitat político-cultural – reconeguda en termes de dret 
internacional amb l'expressió de "excepció cultural" – i per l’important pes de les llibreries que 
a França són considerades, com la producció cultural, un bé públic. En aquest clima 
s’enquadra també la iniciativa recent (coneguda com la "llei anti-Amazon") del Ministre de 
Cultura Aurélie Filippetti, que ha estat molt discutida. 

 
ACCÉS OBERT: UN FUTUR DAURAT? 
 

Tal i com ha estat anunciat per les tendènciesx, continua el creixement de l’open access, en 
part degut a l’impuls d’organismes i autoritats governamentals, com ara el Research Council 
(Regne Unit), la Comissió Europea amb el programa Horizon 2020, o l’Office of Science and 
Technology Policy (EUA). Un avenç gradual però incessant, que tendeix a accelerar gràcies 
a la participació d'un major nombre d'editors, grans i petits, atrets per les perspectives 
obertes de la “via daurada"xi. 
 
               Si bé l’accés obert  ha estat recolzat en principi per gairebé totes les agències 
governamentals i un munt de projectes en tots els països europeus, les polítiques concretes 
són majoritàriament deixades a la iniciativa dels instituts d'investigació, amb l'excepció 
d’alguns països que han desenvolupat les seves pròpies estratègies i programes nacionals 
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en suport de l'OA. Aquests inclouen Suècia, Irlanda, el Regne Unit i França; aquests dos 
últims països, com veurem més endavant, han desenvolupat plans d'acció en suport 
d’estratègies específiques referents a les opcions verda i daurada. A Alemanya no s’han 
donat indicacions específiques a nivell nacional en suport de cap de les dues opcions 
principals d'accés obert, però és cert que les polítiques adoptades per instituts de prestigi 
com el Max-Plank (que participa en programes de suport a la línia daurada) tenen un efecte 
engrescador. També s'han fet progressos considerables a Itàlia ja sigui per iniciativa de les 
institucions individuals, com per l'acció a favor de l’OA per part de la CRUI (Conferenza dei 
Rettori delle Università italiane) i del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca). L'establiment pel Ministeri d'Educació dels National Points of Reference - Open 
Access Policiesxii, seguint la recomanació de la CE (2012.07.17) i, posteriorment, la llei 
112/2013 (que ha estat criticada pel període d'embargament establert, més llarg que el 
previst per la normativa internacional)xiii, marca etapes importants si fossin considerades en 
la (desitjable) perspectiva d'un programa d'acció concret en suport de l’OA, del qual se sent 
la necessitat des de fa algun temps. 
 

Segons alguns estudis, el percentatge del pressupost dedicat a la via daurada de 
l’OA està en constant expansió a costa de les subscripcions: una tendència que es va iniciar 
el 2010 i que el 2013 s'estima d’entre el 14 a 19% de la bibliografia científica, i de cara al 
2020 es projecta en nivells que oscil·len entre un 40% i un 90%xiv. Les previsions han de ser 
llegides, com ja se sap, amb una certa cautela; és clar, però, que la tendència és cada 
vegada més pronunciada i destinada a influir en els equilibris entre els recursos assignats a 
les subscripcions i els dirigits a l’OA. És també evident que l’OA  avança a ritmes diferents en 
funció de les àrees temàtiques: una enquesta realitzada al Regne Unit en l’àmbit de les 
ciències biomèdiques indica una  proporció de publicacions en accés obert d’un 57% (de la 
qual un 14% en daurat), mentre que en l’àmbit de les ciències humanes arriba només al 
13%xv. A nivell estructural, aquests desenvolupaments impliquen canvis importants, 
especialment pel que fa a l'assignació i redistribució dels recursos. De fet, la reassignació de 
fons per a les subscripcions de revistes en favor de l’OA (daurat  i verd) ja ha començat, amb 
conseqüències significatives per als pressupostos de les biblioteques. Molts estan 
convençuts de la inevitabilitat d'aquesta evolució, però pocs poden imaginar l'escenari final. 
"Aquests canvis sens dubte tindran un efecte en el pressupost de compres - diu Karin 
Geschuhn (Max-Planck Society) - però això no afecta necessàriament el paper de les 
biblioteques com a tals "si són perceptives i sensibles als canvis i a les noves necessitats". 
En altres paraules, hi hauria una sortida, però és costa amuntxvi. 
 

És notable el compromís de França en el camp de l’OA. A partir de 2008 el nombre 
de repositoris s'ha duplicat: en l'actualitat n’hi ha  145, 81 dels quals estan inclosos en el 
programa nacional HALxvii. També és rellevant la participació en les iniciatives de cooperació 
europea i internacional de les universitats i centres de recerca francesos. El Ministeri 
d'Educació Superior i Recerca ha desenvolupat una política d'accés obert orientat a la via 
verda, deixant oberta la disponibilitat a d'altres enfocaments. El 2013 ha sigut un any decisiu 
marcat per un dens programa de promoció (amb el suport de les universitats, organismes de 
recerca i el consorci Couperin), que pretén sensibilitzar i informar els investigadors, i definir i 
difondre estàndards i bones pràctiques a nivell nacional. 
 

Al Regne Unit l’informe  Finch de juny de 2012 (Accessibility, sustainability, 
excellence: how to expand access to research publications)xviii ha afirmat inequívocament el 
principi de l’accés obert, indicant una preferència per la via daurada. Arran de les 
recomanacions de l'Informe, el UK Research Council ha establert "que els resultats de la 
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recerca han de ser publicats en revistes que compleixen amb la política del Council sobre 
accés obert". També identifica un dels punts crítics del circuit en l’APC (Article Processing 
Charge)  - incloses les operacions requerides abans i després de la publicació d'un article - i 
posa la reducció de les despeses resultants d'aquest procediment entre els objectius a 
aconseguir. En suport d'aquesta política el JISC ha assignat fons per desenvolupar un 
projecte pilot per a reduir el cost de l’OA, posant èmfasi en la racionalització i l’eficiència del 
procés de tractament dels articlesxix. En altres paraules, es tracta de reduir els costos 
administratius dels elements que intervenen en la via daurada (institucions acadèmiques, 
autors, editors i intermediaris) a través de l'ús d'eines i mètodes que agilitzin els fluxos de 
treball i facilitin les transaccions de pagament.  Amb aquesta finalitat, s’ha desenvolupat una 
plataforma per evitar duplicacions i aconseguir una major eficiència per a tots els agents 
implicats . OAK (Open Access Key) és el soci tecnològic del JISC en aquest esforç. Una 
característica important de la plataforma és la gestió dels fons i la gran quantitat de 
transaccions i pagaments que l'administració de la via daurada de l’OA requereix. En el 
projecte hi participen diversos editors i una trentena d’universitats i entitats finançadores de la 
recerca. 

 

CONCLUSIONS 

 

Si bé la primera onada digital ha envestit principalment els productes de la comunicació 
acadèmica, la nova fase sembla centrar-se en la transformació dels processos, amb 
importants conseqüències per al paper dels actors involucrats, incloent els editors. La gran 
indústria editora internacional,  la determinació de la qual per perseguir els seus interessos 
és igual a la destresa en aprofitar  noves oportunitats, s'enfronta a nous desafiaments que 
emergeixen de les incursions de nous actors en la xarxa, fins i tot en els nínxols més 
exclusius, com els processos de revisió per parells (un exemple és Librexx, la plataforma 
multidisciplinària que ofereix canals alternatius per a desenvolupar procediments de revisió 
per parells  oberts i transparents). Aquests esdeveniments atreuen un creixent interès i el 
suport per part de les biblioteques, incloent el sector més crític de les publicacions 
monogràfiquesxxi, o en territoris "privilegiats" com el mercat dels llibres de text; és el cas dels 
programes de "publicació de llibres de text  amb accés lliure" com Open Suny Textbookxxii, 
nascut el 2012 sota l’impuls de les biblioteques de la State University de Nova York, o The 
Open/Alternative TextBook Initiativexxiii, constituït el 2013 per iniciativa d'una associació 
d'estudiants amb el suport financer de les biblioteques de la Kansas State University. 
 
La crisi econòmica ha agafat les institucions culturals i de recerca en una etapa molt delicada 
de la seva evolució. Els desenvolupaments que hem esmentat indiquen - per si hi hagués 
dubtes - que les històries d'èxit de les biblioteques en el camí del canvi estan relacionades 
principalment amb dues condicions bàsiques: la prioritat donada pels governs (nacionals i 
locals) a l'educació superior, a la recerca i en general a la cultura, i la capacitat de les 
estructures per operar en cooperació. Els més importants programes d’innovació dels últims 
anys són deguts a la iniciativa no de biblioteques individuals, sinó d’organitzacions 
cooperatives portadores d'una cultura participativa més evolucionada. No obstant això, la 
cooperació entre biblioteques és ara una condició indispensable, però no suficient. Les 
actuals transformacions en el circuit de la comunicació científica reclamen una col·laboració a 
una escala més gran, més complexa i extensa, amb actors que es troben fora del perímetre 
bibliotecari tradicional i operen i interactuen de noves maneres. S’esbossa una dimensió 
relacional oberta i complexa que implica un espai mental en què la interactivitat cooperativa 
adquireix una extraordinària preeminència sobre tots els altres instruments. Les biblioteques 
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avui en dia han d’interactuar amb interessos, visions i cultures organitzatives molt diferents 
d'aquelles amb les que han operat  en el passat; per donar suport a aquesta comparació es 
necessiten noves i més adequades eines i habilitats analítiques. Això no vol dir renunciar a la 
seva pròpia professionalitat sinó actualitzar-la i enriquir-la per donar un nou vigor a la funció 
de les biblioteques en la societat de la informació i reafirmar els principis fonamentals de la 
seva missió secular. 
 
 
Fiesole, 18 de gener de 2014. 
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xxi Són cada vegada més nombroses les iniciatives que veuen a les biblioteques com a  
protagonistes, també en col·laboració amb els principals editors, en el desenvolupament de 
programes de publicació de monografies en accés obert. Entre les més recents trobem 
Knowledge Unlatched, dirigida al camp de les humanitats i les ciències socials, que compta 
entre els seus socis institucions i consorcis de prestigi, com la Max Plank Society, el JISC, el 
Hati Trust, la New York Public Library, CLOCKSS i nombroses universitats de diversos 
països (Estats Units, Canadà, Austràlia, Alemanya, Dinamarca, Holanda, Turquia, etc.): 
http://www.knowledgeunlatched.org/about/mission  

xxii http://opensuny.org/omp/index.php/SUNYOpenTextbooks    
 
xxiii http://www.lib.k-state.edu/open-textbook    


