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RESUM 
 

La gestió de les dades de recerca és un gran repte per a les organitzacions de recerca. Grans 
quantitats de dades nascudes en entorns digitals estant essent produïdes en una vasta 
quantitat de formats a un ritme molt accelerat en l’àmbit universitari. Aquest document analitza 
la contribució de les biblioteques universitàries a la gestió de dades de recerca (RDM) en el 
context institucional més ampli. En particular: s’examinen els rols i les relacions implicades en 
la RDM, s’identifiquen els principals components d’un programa de RDM, s’avaluen els 
principals motors per a les activitats de la RDM i s’analitzen els factors clau que influeixen en la 
forma que adopten els desenvolupaments que es porten a terme en la RDM. L’estudi està 
escrit des de la perspectiva de professionals de les biblioteques, tot analitzant dades provinents 
de 26 entrevistes semiestructurades a personal bibliotecari de diferents institucions del Regne 
Unit. És una primera contribució qualitativa al tema que complementa altres enfocaments 

                                                           
1
 DISPONIBILITAT DE LES DADES: Els autors confirmen que, per raons aprovades, s’apliquen algunes restriccions d’accés a les 
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salvaguardar l’anonimat dels participants i de les seves institucions. L’aprovació ètica del projecte es va concedir sobre la base que 
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quantitatius i estudis de casos. Els resultats mostren que encara que les biblioteques estan 
jugant un rol significatiu en la RDM, hi ha incertesa i variacions en les relacions amb altres 
actors com els serveis de tecnologia de la informació i les oficines de suport a la recerca. 
L’èmfasi actual en els programes de RDM està en el desenvolupament de polítiques i directrius, 
amb algun incipient treball sobre infraestructures tecnològiques i serveis de suport. Els motors 
per al desenvolupament inclouen l’emmagatzematge, la seguretat, la qualitat, el compliment, la 
preservació i el compartiment, amb les biblioteques associades més estretament als tres 
darrers. L’article també destaca un motor “jurisdiccional” en el qual les biblioteques reclamen un 
rol en aquest espai. Un ampli ventall de factors, incloent el govern, la dotació de recursos i les 
habilitats, són identificats com influents en els desenvolupaments en curs. A partir de l’anàlisi, 
es construeix un model dissenyat per capturar els aspectes principals d’un programa 
institucional de RDM. Aquest model ajuda a esclarir els diferents temes implicats en la RDM, tot 
identificant capes d’activitat, múltiples actors i motors i un gran nombre de factors que influeixen 
en la implementació de qualsevol iniciativa. A les institucions els pot ser útil comparar les seves 
activitats amb les dades i el model de cara a informar sobre les activitats de RDM en curs.     

 
 
INTRODUCCIÓ 
 

Actualment, la gestió de dades és un repte d’alta volada per les organitzacions de 
recerca. A les universitats s’estan produint grans quantitats de dades de recerca, nascudes 
digitals, en un ampli ventall de formats i a un ritme accelerat, tot creant el que s’anomena el 
repte de les dades: “volum”, “varietat” i “velocitat” [1, 2]. Aquesta “inundació de dades” genera 
la necessitat de desenvolupar polítiques, infraestructures i serveis en les institucions per tal de 
gestionar les dades amb l’objectiu d’ajudar els investigadors en la seva tasca de crear, recollir, 
manipular, analitzar, transportar, emmagatzemar i preservar conjunts de dades. En certes 
circumstàncies pot ser necessari compartir les dades entre grups específics o bé d’haver de fer-
ho de forma oberta. Malgrat els reptes plantejats, hi ha un convenciment creixent que compartir 
dades de forma àmplia pot aportar beneficis, tals com la verificació de resultats de recerca, 
permetre de contribuir de forma àmplia a la recollida de dades en les activitats científiques i 
facilitar la reutilització de dades per part d’altres científics per a seguir fent més recerca [3, 4]. 
Els finançadors de la recerca, conscients de la necessitat d’encoratjar bones pràctiques 
científiques per atènyer un valor més gran per la recerca que estan recolzant, animen a complir 
–i a vegades obliguen- determinats estàndards en la gestió de les dades i en el fet de 
compartir-les [5, 6]. Aquests requeriments serveixen per emfatitzar la necessitat d’una efectiva 
gestió de dades de recerca en les institucions. 
 

Com que estan apareixent diferents aproximacions a la gestió de dades de recerca 
[“research data management”, RDM (a partir d’ara en sigles)] en universitats i altres 
organitzacions de recerca, diferents actors [“stakeholders”] s’hi han vist implicats, tals com 
personal de serveis de suport així com els mateixos professors. Les biblioteques universitàries 
s’han mogut en aquest nou espai i cada vegada es veuen com a agents principals en les 
activitats de RDM en general i en el disseny de serveis de dades de recerca (RDS) en 
particular [7-14]. L’estudi que presentem ací fa una contribució a l’actual debat en l’àmbit de la 
recerca i la bibliografia professionals tot reportant resultats d’una investigació qualitativa que ha 
consistit en entrevistes a bibliotecaris d’universitats del Regne Unit on s’ha debatut la seva 
implicació en activitats de RDM a nivell institucional. Aquest estudi està dissenyat per aportar 
una visió aprofundida en relació al pensament del personal bibliotecari implicat en la RDM 
mentre intenten fer front a l’ampli ventall de reptes que suposa aquesta activitat. 
 

El document comença amb una breu visió de conjunt del context de la recerca, tot 
debatent el concepte de la RDM i la bibliografia sobre el rol dels bibliotecaris en aquest àmbit. 
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Després subratlla els objectius de la recerca i la metodologia usada. Els resultats que es 
presenten aporten perspectives sobre la relació entre la biblioteca i els altres actors 
institucionals implicats en la RDM, els tipus d’activitats de la RDM que s’estan duent a terme, 
els motors d’aquestes activitats i els principals factors que n’influencien la seva forma. Amb les 
dades presentades, s’ha construït un model que intenta captar els principals aspectes d’un 
programa de RDM a una institució. 
 
 
CONTEXT DE LA RECERCA 
 
La RDM és definida per Whyte i Tedds com “l’organització de les dades, des de la seva entrada 
al cicle de recerca fins a la difusió i arxiu de resultats valuosos” [15]. Tal i com Cox i Pinfield 
observen, la RDM “consisteix en un número diferent d’activitats i processos associats amb el 
cicle vital de les dades, que implica el disseny i creació de dades, emmagatzematge, seguretat, 
preservació, recuperació, accés i reutilització de les mateixes i tenint en compte capacitats 
tècniques, consideracions ètiques, aspectes legals i marcs de govern” [8]. Aquests tipus 
d’activitats són necessàries per una gran varietat de formes diferents de dades, des de les que 
son fruit de càlculs a gran escala fins de les derivades d’eines de computació d’alt rendiment, 
passant per resultats d’experiments científics per acabar amb gravacions d’entrevistes. La RDM 
esdevé un conjunt complex d’activitats que impliquen reptes tècnics així com  temes culturals, 
de gestió i de polítiques. 
 

La implicació de la biblioteca en la RDM ha estat discutida en la bibliografia 
professional especialment en els darrers cinc o sis anys. Les primeres contribucions tals com la 
de Delserone [16], Henty [17] i Lewis [7] van posar les bases de la implicació bibliotecària. 
Treballs posteriors, com els de Corrall [18] i Cox, Verbaan i Sen [19], debaten l’abast dels 
possibles rols. Lyon [20] identifica oportunitats per les biblioteques així com els reptes més 
importants en el desenvolupament de les capacitats i potencialitats per portar a terme la RDM. 
Pryor [12] sintetitza aquestes oportunitats i reptes tot parlant del bibliotecari com a “bibliotecari 
amb nous propòsits”. Procter, Halfpenny i Voss [21] situen el rol de la biblioteca en un context 
institucional més ampli tot posant èmfasi en la necessitat de les biblioteques de treballar en 
col·laboració amb el servei de tecnologies de la informació i el personal acadèmic. 
 

Estudis més aprofundits han intentat recollir evidències empíriques de fins a quin nivell 
ha arribat la implicació de les biblioteques en la RDM. Tenopir i altres [10, 22, 23] han aportat 
resultats d’un estudi molt ampli de la implicació de les biblioteques nord-americanes en la 
implementació i disseny de serveis de dades de recerca, mostrant les activitats tant en el 
desenvolupament d’infraestructures tècniques com en serveis de suport i orientació. Corrall, 
Kennan i Afzal [9] aporten un informe dels resultats d’una enquesta de les biblioteques 
universitàries d’Austràlia, Nova Zelanda, Irlanda i el Regne Unit que va ser portat a terme el 
primer trimestre de 2012 per identificar les primeres activitats en RDM encara que amb llacunes 
per la falta d’habilitats i coneixements en aquest àmbit. Ells consideren que els primers treballs 
en aquests països, especialment al Regne Unit, van una mica per darrera d’aquells que es 
porten a terme als USA. L’estudi de Cox i Pinfield [8] de les biblioteques del Regne Unit 
presenta els resultats d’una enquesta de finals de 2012 tot mostrant els progressos en aquell 
país, amb el desenvolupament de polítiques que implicaven la biblioteca en determinats 
processos  i assignant-li  una prioritat estratègica en relació amb  algunes activitats 
relacionades amb la RDM tals com la formació i els serveis d’orientació.  

 
Estudis empírics com aquests, a data d’avui, han tingut un punt de partida quantitatiu 

en origen. Alhora  que han identificat un ampli ventall de progressos, han destacat també la 
necessitat d’atènyer una visió més rica i amb més matisos dels desenvolupaments que tenen 
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lloc en aquests moments. Aquest article assaja una primera contribució qualitativa, un punt de 
vista llargament absent a dia d’avui en la bibliografia professional. I complementa un treball 
recentment publicat pels autors basat en el mateix conjunt de dades i enfocat especialment en 
l’anàlisi dels reptes de la RDM en relació al concepte de “maleït problema” [“Wicked Problem”] 
(“problemes únics, complexos, que són definits de manera diferent per cadascun dels actors 
implicats, fent-los especialment intractables”) [24]. L’estudi que presentem també continua el 
treball quantitatiu de Cox i Pinfield [8], permetent que qüestions identificades per ells siguin 
explorades amb major profunditat.    
 

Tot complementant aquests estudis empírics, un bon nombre d’investigadors han 
generat models de diversos aspectes  de la gestió de dades de recerca. Per exemple, Jones, 
Pryor i Whyte han traçat els “components d’un servei de suport a la RDM” [25] organitzat dins el 
marc del cicle de vida d’una recerca bàsica (explicada més detalladament per Jones [26]). Hi 
ha una tendència que ho engloba tot: “ política, estratègia i cas de negoci”. Després hi ha un 
cert nombre de components relacionats amb diferents nivells de recerca: gestió de dades 
dinàmiques, selecció de dades i distribució, accés i preservació de dades (inclou repositoris i 
catàlegs). “L’orientació, la formació i el suport” cobreixen els serveis de recolzament als 
investigadors durant tot el procés. El model dóna detalls sobre els tipus de serveis que es 
podrien donar al voltant de la RDM i una de les seves fortaleses és la seva relació amb el 
concepte del cicle senzill de vida de les dades. Es podria veure com a successor del conegut 
model del Cicle de Vida del Digital Curation Centre (DCC), que és més aviat complex i es 
focalitza més en la cura de dades [“data curation”] que en el suport a l’investigador. 
Complementant el model de components del Servei, Whyte fa una proposta mitjançant la qual 
els serveis podrien fer-se realitat a través d’un camí de sis etapes que serien la concepció, 
iniciació, descobriment, disseny, implementació i avaluació [27]. L’autor estableix les eines per 
donar suport a cada pas del procés que ha desenvolupat la comunitat. Ell reconeix algun dels 
reptes, particularment pel que fa a la diversitat de les comunitats investigadores, però no ens 
forneix d’una detallada consideració de cap de les limitacions respecte a la provisió de serveis. 
Mayernik et al. ens ofereixen un esquema d’un model de “conservació de dades” de RDS, 
basat en treball fet a la John Hopkins University. Cobreix tant els components tècnics (com el 
programari i la infraestructura) com els components organitzatius (com les polítiques i  
estratègies de finançament) [28]. 
 

Les bones pràctiques han començat a emergir a partir del moment en què les 
institucions han començat a desenvolupar els RDS i han publicat lliçons apreses a partir 
d’experiències basades en el món real. Experiències en institucions com Edinburgh [29] i 
Oxford [30] al Regne Unit i Purdue [31] i John Hopkins [32] als Estats Units han destacat 
aspectes importants a nivell institucional. Diferències en punts de vista nacionals entre Austràlia 
i USA han estat profusament explorades [33]. De tota manera, fins i tot les institucions 
avançades identificades en aquestes publicacions ofereixen només indicis del que podrien ser 
uns RDS totalment desenvolupats. En el moment en què les entrevistes es van portar a terme, 
força institucions estaven tot just iniciant les primeres passes per trobar un  camí.  
 

La recerca tenia quatre objectius principals amb la idea d’analitzar la contribució 
bibliotecària a la RDM dins un context institucional més ampli: 
 
1.- Examinar rols i relacions presents en la RDM 
2.- Identificar els principals components dels programes de la RDM 
3.- Avaluar els principals motors de les activitats de la RDM 
4.- Analitzar els factors clau que influencien la forma dels desenvolupaments de la RDM 
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D’aquesta manera la recerca va ser dissenyada per produir una comprensió rica   dels 
desenvolupaments en l’àmbit de la RDM de tota la institució tal com els percep un dels actors 
principals: la biblioteca. 
 
METODOLOGIA 
 

Les dades presentades ací provenen de 26 entrevistes semiestructurades fetes a 
professionals de biblioteques de diferents institucions del Regne Unit. Aquestes entrevistes 
eren la segona fase d’un projecte que va començar amb una enquesta en línia de les 
biblioteques universitàries d’aquell país  reportada per Cox i Pinfield [8]. Als entrevistats se’ls 
demanava prendre part en entrevistes detallades de seguiment com a part de les seves 
respostes i els entrevistats representaven un selecte grup de professionals, probablement 
implicats en la RDM a un nivell molt més gran que tota la comunitat en conjunt (malgrat que 
alguns participants estaven tot just començant les activitats RDM quan se’ls va entrevistar) Els 
participants provenien de diferents tipus d’institucions (institucions orientades a la  recerca, 
institucions orientades a l’ensenyament, universitats grans i instituts petits), i eren tant  
bibliotecaris gestors sèniors  amb visió estratègica com quadres intermitjos  amb 
responsabilitats directament relacionades amb la RDM. 

 
El punt de vista adoptat per la recerca va ser aprovat per la University of Sheffield 

Information School  a partir d’un procediment d’aprovació ètic supervisat per la University 
Research Ethics Committee. Aquest comitè d’ètica supervisa l’aplicació i tramesa del 
procediment  de revisió ètica de la universitat. El procés tal com es va portar a terme es va 
basar en el principi de participació voluntària, consentiment informat i informació anònima. Als 
participants, que s’havien ofert a participar proporcionant les seves dades de contacte a 
l’anterior enquesta en línia feta per Cox i Pinfield [8], se’ls va enviar informació i documents de 
consentiment informat abans de les entrevistes, en què s’explicaven detalls de l’enfocament de 
la recerca i en què consistiria la seva col·laboració. Se’ls va donar la oportunitat d’aclarir 
qualsevol dubte, via correu electrònic, abans de programar les entrevistes. Al començament de 
les entrevistes formals fetes per telèfon, cada participant tenia l’oportunitat de fer preguntes en 
relació a la seva participació i se’ls demanava que confirmessin el seu consentiment. Vint-i-cinc 
entrevistes es van fer per telèfon i una cara a cara, per voluntat expressa d’un dels participants. 
 

Les entrevistes van cobrir tres àrees principals: primer, l’estat actual de les activitats de 
la RDM a la institució; segon, les habilitats necessàries per portar a terme els serveis de la 
RDM; tercer, la història de com la política i els serveis de la RDM s’havien desenvolupat en la 
institució. Als entrevistats se’ls va encoratjar a parlar en detall sobre les seves experiències en 
aquests temes, incloent el rol de la biblioteca proporcionar la RDM i en desenvolupar polítiques 
i estratègies per implementar la RDM, amb entrevistes que duraven una mitjana de quaranta 
minuts. Després d’una prova pilot, les entrevistes van tenir lloc entre març i juny de 2013. Es 
van gravar i després es van transcriure senceres per fer l’anàlisi. 
 

Les transcripcions de les entrevistes van ser analitzades amb NVivo, seguint un 
enfocament d’anàlisi temàtic [34].Els tres autors, inicialment, es van familiaritzar amb les dades 
mitjançant la lectura atenta de les entrevistes transcrites tot prenent-ne notes. Van ser escatits 
codis inicials tot basant-se en aspectes clau identificats en les dades, incloent-hi “contingut 
semàntic o característiques latents” [34]. Aquests codis van aplicar-se a les transcripcions i es 
van analitzar al programa NVivo i després van ser revisats i refinats en nombroses ocasions 
pels autors. Després d’una codificació inicial de les transcripcions, de les dades es va identificar 
els principals temes,  amb estructures de codis refinats i amb mapes temàtics desenvolupats 
per reflectir-los. Codis i temes van ser revisats i refinats de nou a través d’una anàlisi més  
aprofundida de les dades. Llavors les dades es van utilitzar per crear un model de programa de 
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RDM per la institució des de la perspectiva de la biblioteca, dissenyat per capturar els temes 
clau destacats en les entrevistes (i que es presenta a continuació). 
 
 
RESULTATS 
 

La biblioteca i les activitats  institucionals de RDM 
 

Tots els participants van informar que la biblioteca estava involucrada en activitats de 
RDM de la institució i expressaven l’opinió que així hauria de ser. Hi havia, tanmateix, 
diferències significatives en els rols que estaven jugant les biblioteques i com aquestes es 
relacionaven amb altres actors. Hi havia també diferències en la visió sobre com aquests rols i 
relacions haurien de ser desenvolupades. Alguns van argüir emfàticament que la biblioteca 
havia d’adoptar un lideratge destacat: 
 
 “Jo penso que hi ha una colla d’àrees en què la biblioteca hi pot jugar un rol destacat en 
aquest àmbit. Jo crec certament que les biblioteques no s’haurien de fer enrere en aquesta 
àrea. Hi ha moltes oportunitats per al lideratge”   
 

Les àrees destacades en què la biblioteca pot liderar estaven focalitzades en la 
formulació d’una política i en la creació de documentació d’orientació (encara que això pugui 
reflectir el fet que per molts aquelles àrees de desenvolupament eren prioritats actuals). Alguns 
participants van informar que la biblioteca ha estat liderant el desenvolupament d’una política 
en resposta a les noves necessitats de l’EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research 
Council) del Regne Unit [5]. Un dels entrevistats va comunicar que el més probable és que la 
biblioteca pogués adoptar el rol de líder pel fet que altres serveis de suport eren reticents a 
assumir-lo. 
    
“... la sensació és que, a part de la biblioteca, la majoria dels altres serveis no volen fer-ho, no 
volen abordar-ho, no volen liderar-ho, i parlant amb el personal de tecnologies de la informació 
de la biblioteca, hi havia la sensació que aquesta és una àrea de la biblioteca...” 
 

Altres entrevistats van informar d’implicacions amb la RDM però més com una 
contribució i no pas com a un lideratge per part de la biblioteca: 
    
“... hi hem contribuït [al desenvolupament d’una política] i hem comentat el document i hem 
assistit a reunions i donat suport a...[l’oficina de] recerca que és la que ha liderat el 
desenvolupament de la política a seguir” 
 

Alguns participants veien la biblioteca en una posició ambigua  i ells mateixos no veien 
clar el rol que havia de jugar en la RDM. El treball actual es va veure com un ajut per tal de 
resoldre la incertesa: 
 
 “Aquest és un treball en què intentem definir-nos-hi nosaltres mateixos, escatir quin és el rol 
exacte de la biblioteca.” 
 

Algunes vegades hi havia desacord dins d’organitzacions bibliotecàries individuals 
sobre el fet de si aquesta havia de liderar temes de RDM tant a curt com a llarg termini. Un 
participant va destacar-ne alguns dels aspectes: 
 
“En el nivell més alt, la biblioteca necessita prendre una decisió estratègica de com vol ser 
d’activa en la gestió de dades ja que estan a l’abast de tothom per qui vulgui agafar-les, en 
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moltes institucions. O ja vénen cap a nosaltres perquè no hi ha cap altre lloc més obvi que la 
biblioteca per anar, però el que voldria dir a partir de la nostra experiència, és que ha de ser un 
servei de tota la institució. Ara algú necessita ser-ne el propietari, i no sé si la biblioteca és el 
lloc idoni per ser la propietària de tot el paquet. Penso que la biblioteca té fortaleses que 
traslladarà a certes àrees del servei i que  la biblioteca s’ha d’involucrar absolutament en la 
política i pot ser-ne una força de pes al darrera d’aquesta, i crec que en [aquesta institució] ha 
estat així, en estreta cooperació amb els nostres companys de tecnologies de la informació 
amb els quals treballem colze a colze.” 
 

En alguns casos els participants van fer la observació que diversos  aspectes de la 
RDM estaven sent  liderats per diferents actors a la institució. De tota manera, variava el grau 
en que  tot això estava planejat i acordat de forma explicita, i fins a quin punt això era emergent 
i acceptat de forma implícita. Tots els entrevistats estaven d’acord en que era essencial un punt 
vista cooperatiu per afrontar els reptes dins de la institució. 
 
“Ningú pot ser propietari d’això aïlladament. Ells apreciaran els rols d’altres actors i on rau la 
seva expertesa i on cal aplicar-la i escoltar-la.”  
 

Els participants van aportar exemples de treball col·laboratiu que en general implicava  
serveis de suport a la recerca i serveis de tecnologies de la informació. Altres departaments de 
suport mencionats eren serveis jurídics i serveis de gestió de registres així com personal 
acadèmic d’alt nivell. Els participants van informar d’algunes diferències de perspectiva amb 
aquests grups i d’alguns desacords però la cooperació continuada es donava per garantida. El 
treball era sovint revisat per un membre acadèmic de la comissió executiva de la institució, 
generalment pel vicerector o vicepresident amb responsabilitats en l’àmbit de la recerca, i 
també s’hi podia implicar altre personal acadèmic d’alt nivell. 

En alguns casos, la biblioteca va informar d’haver pres un rol de coordinació entre 
personal de diversos serveis de suport i de professors. Un dels entrevistats va dir que la 
biblioteca estava en una bona posició per fer el paper de ‘mediador’:  
 
“Penso que podem ser molt bons en ajuntar  diferent tipus de gent... Encara [que la biblioteca 
és] un servei central, penso que se la percep com un lloc neutral i segur...així doncs pots acollir 
i facilitar debats d’una manera gens amenaçadora...penso que també tenim molt bona relació 
amb els nostres investigadors, i entenem la naturalesa de la seva recerca encara millor, la 
veiem des d’un altre punt de vista, millor de com ho farien els [serveis] de tecnologies de la 
informació” 
 

El retrat imatge de com les biblioteques estan implicades en la RDM mostra una 
considerable variabilitat i en el moment de les entrevistes encara estava en flux. La RDM era 
vista com un tema professional, però el nivell d’implicació de la biblioteca era incert. Aquesta 
perspectiva era, naturalment, una imatge parcial de les relacions dins de les activitats 
institucionals en l’àmbit de la RDM. Altres actors que tenen un rol clau en la definició de punts 
de vista, no han contribuït directament en aquest estudi i, així doncs, se’ls haurà de tenir en 
compte en una futura recerca per tal de crear una imatge més completa. 
 

Components d’un programa institucional de RDM i la biblioteca 
 

A partir de l’anàlisi de les explicacions sobre els desenvolupaments de la RDM 
aportats, han emergit i s’han identificat un número clau de components per a un programa 
institucional de RDM. El terme “programa” ací s’utilitza per descriure activitats vàries, tals com 
la política de desenvolupament i la implementació tecnològica, que conjuntament  constitueixen 
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un esforç coordinat en una àrea particular (de forma similar a l’ús que fa  Kennan [35] en relació 
a un “programa” de repositori institucional).Els components d’aquest programa són: 
 
Estratègies: Definir una visió àmplia per la gestió de dades de recerca dins de la institució i 
com es relaciona amb la missió i prioritats institucionals, i destacar els objectius principals de 
desenvolupament i els principis que informen aquesta activitat. 
Polítiques: Cal especificar com s’aplicaran les estratègies a través d’uns procediments 
regulars, i no tan sols incloent la política en RDM sinó també un marc complementari de 
polítiques que cobreixin temes que poden ser rellevants, com ara els drets d’autor i 
l’accessibilitat. 
Pautes: Cal proporcionar els  detalls de com s’implementaran les polítiques sovint escrites des 
d’un punt de vista d’usuaris concrets (tals com els d’una àrea disciplinària concreta) i  cal definir 
activitats concretes, rols i responsabilitats. 
Processos:  Cal especificar i regular activitats dins el cicle de vida de la recerca de dades tot 
incloent-hi la planificació de la gestió de dades de recerca per projectes individuals, 
processament de dades, ingestió de dades en un sistema central, selecció de dades per 
preservació...etc.,  i implicar-hi l’ús de normes i procediments de normalització allà on sigui 
possible. 
Tecnologies: Reforçar processos amb implementacions tècniques que incloguin repositoris i 
infraestructures en xarxa que permetin un emmagatzematge i transport de dades. 
Serveis: Cal que permetin accés a l’usuari final als sistemes i que ofereixin suport en les 
activitats implicades en el cicle de vida de recerca de dades (tot incloent-hi suport en la creació 
de plans de gestió de dades, oferint formació en habilitats i serveis de tramesa) 
 

De totes aquestes, molta de l’actual activitat explicada pels entrevistats se centrava 
clarament en el desenvolupament d’una política institucional en RDM. El desenvolupament de 
polítiques era normalment patrocinat a les institucions pel vicerector d’investigació i 
supervisada pel comitè de recerca institucional. En molts casos, es va establir un grup de 
treball, sovint presidit pel vicerector (o una persona nomenada per ell) format  per directius  dels 
serveis de suport (incloent-hi la biblioteca, els serveis de tecnologies de la informació i els 
serveis de suport a la recerca) i la comunitat investigadora. Normalment, aquest grup tenia 
establerta una línia informativa amb el comitè de recerca que tenia la última responsabilitat  
d’aprovació de la política a seguir i, a vegades, amb l’aprovació de la comissió  executiva de la 
universitat. 
  

Les polítiques normalment prenien  la forma d’un conjunt de principis d’alt nivell. Alguns 
d’ells van ser desenvolupats de forma relativament ràpida, sovint basant-se en bones 
pràctiques. Un dels participants va descriure el procés com a “mirar les polítiques dels altres i 
extreure’n els aspectes que pensem que són rellevants per nosaltres”. Les polítiques sovint 
eren considerades com documents de treball, desenvolupades reiterativament i requerint 
revisions constants  com a resultat d’una discussió: 
 
“Vam... passar per una sèrie d’esborranys i principis repetits i buits i inquietuds que tenia la 
gent, a la política, fins que vam aconseguir una versió que, tot i que anomenem final perquè ha 
passat pel Claustre, sempre hem dit que és una política que tornarà al Claustre. Ens prendrem 
un any o dos que tindran el valor de donar-nos feedback sobre la política i aleshores 
probablement apareixerà una altra versió amb algun canvi... mentre avancem intentant esbrinar 
com podem recolzar millor aquesta política.” 
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El desenvolupament de la política sovint era explícitament vist com el procés d’informar 
d’un conjunt ampli de desenvolupaments dins la institució: 
    
“Si tu vols algun esquema , es fa doncs necessària una política, un mapa de ruta, i un saber 
cap on vas. Necessites això per tal de fer una inversió estratègica a llarg termini, particularment 
en àrees clau com l’emmagatzematge i provisió de personal en serveis. I si tu vols quelcom que 
determini  els rols i responsabilitats en termes de gestió de dades de recerca, llavors necessites  
d’alguna manera que això vingui aprovat des de dalt.”  
 

No obstant, hi havia un ampli acord entre els participants que aquest enfocament ‘de 
dalt a baix’  també s’havia de combinar amb una implicació ‘de baix a dalt’:  
 
“Jo penso que es necessita un cert lideratge dels de dalt per tal  que les coses es posin en 
marxa, però fins que no aconsegueixes que aquells que estan a baix hi estiguin interessats i 
implicats, res rutllarà, el sol fet de dir a la gent que faci una cosa  sembla que no funciona a les 
universitats.” 
 
Uns quants participants van descriure com el desenvolupament d’una política estava també 
associat amb algun tipus d’auditoria o consell professional amb l’ampla comunitat acadèmica 
per avaluar visions, identificar activitats actuals i comprendre els requeriments que s’esperen 
en relació a la RDM. En alguns casos aquests exercicis eren un pèl informals, consistint, per 
exemple, en un conjunt de reunions amb representants del professorat: 
 
 “En aquest moments estem fent una mica de revisió de les necessitats, així doncs hem tingut 
una sèrie d’entrevistes i trobades amb diferents departaments tot considerant els casos 
individuals etc.” 
 

En altres casos, la institució ha iniciat un procés d’auditoria estructurat. En un petit 
nombre  de casos, els participants han informat que han fet un exercici formal d’auditoria de 
dades DAF [Data Audit Framework]: 
 
“Hi ha un projecte que té l’objectiu de portar a terme un anàlisi de les necessitats tot utilitzant 
una eina DAF, per tal d’intentar conèixer més el treball de la gent... intentem construir una retrat 
de la institució, desenvolupar un projecte amb múltiples cares i que mirarà coses  com 
l’emmagatzematge, l’arxiu a llarg termini, la preservació, la formació, el suport en la planificació 
de la gestió de dades, etc.” 
 

Malgrat tot, un procés formal com aquest no és la norma, i en molts casos, el nivell de 
compromís d’un ampli ventall de personal acadèmic, ja fos en el desenvolupament de la política 
o en altres activitats, era, fins aquell moment, reduït. Alguns dels participants van comentar els 
baixos nivells d’interès per part del personal acadèmic en el desenvolupament d’una política a 
seguir, malgrat els intents d’ampliar la discussió mitjançant, per exemple, una enquesta: 
 
“Cap dels enquestats va comentar res sobre la política, i ningú va enviar correus electrònics tot 
comentant-la, i tal com dic quan va arribar al comitè de recerca i innovació de la facultat, va 
anar a tothom  abans que arribés al claustre, i els canvis van ser menors. Així, doncs, penso 
que com que era un document de les altes esferes, la gent s’arronsava d’espatlles tot dient “Sí, 
i què?”. Pel fet que no ens diu què hem de fer a la pràctica i no hi ha noció que hi hagi 
conseqüències de no aplicar-la”. 
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En molts casos la implicació del personal acadèmic era sovint vista com una prioritat 
associada amb la creació de normatives per donar suport a la implementació de la política, 
quelcom que era vist com una prioritat emergent per aquelles institucions que ja havien 
desenvolupat una política almenys en forma d’esborrany: 
 
“Així doncs hi ha tot allò pendent relacionat amb la política, perquè vam fer alguns esborranys 
al maig que eren d’un to superficial i quan ja haguem acabat de pensar-hi i preguntar a la gent, 
farem una actualització a l’estiu. I després la tornarem a posar al dia a l’estiu següent... i 
tindrem unes normatives del procés mes clares”. 
 

Es van començar a dissenyar pautes de procediments amb l’objectiu de presentar de 
forma senzilla els rols i responsabilitats dels diferents grups dins la institució i per descriure 
processos a posar en pràctica com a part de la RDM per part de tots ells. Sovint la necessitat 
d’orientació va ser mencionada, en relació a certs aspectes específics com la propietat 
intel·lectual i els drets d’autor o la producció de metadades. Proporcionar orientació d’aquest 
tipus va ser vist com el següent pas natural a seguir després d’haver desenvolupat una política 
d’alt nivell. 
 
 Significativament, moltes de les activitats que es va assenyalar que s’estaven portant a 
terme en institucions es concentraven a nivell de política o de procediments. Tot i la seva 
rellevància, hi va haver poca discussió entre els participants sobre una estratègia que englobés 
la institució i la seva relació amb la gestió de les dades de recerca. Mentre que alguns 
documents sobre la política poden fer un mapa de la RDM de forma explícita i posar-la a un 
nivell d’estratègia institucional, la implicació a aquest nivell era limitada. Això és d’alguna 
manera sorprenent donada la implicació formal de grups de govern universitaris d’alt nivell en el 
desenvolupament de la política i sembla indicar que la RDM és vista més aviat com a 
procediment i menys com un aspecte estratègic en moltes institucions. 
 
 Les activitats actuals a vegades també implicaven l’ús de projectes a petita escala per 
explorar temes i testar enfocaments. Les ganes d’experimentar eren vistes com a molt 
importants per molts participants, i un d’ells destacava: 
    
“Flexibilitat i entusiasme per aprendre coses noves, i per aprendre a través de l’encert i l’error”. 
 
 En alguns casos, aquests projectes es van veure explícitament com a proves pilot amb 
potencial per futurs serveis. Un participant va descriure amb detall el pensament que hi havia 
darrera d’aquest enfocament de les activitats “pioneres”, combinades amb la creació de 
polítiques, en termes de desenvolupament d’un futur servei: 
    
 “Hem començat des d’un nivell relativament  bàsic i estem en el  procés de creació d’un servei 
de gestió de dades de recerca integrat i coherent. Això és va construint a partir d’un grup de 
treball de gestió de dades de recerca que va ser creat fa dos anys... el grup es va crear per 
respondre als requeriments dels consell de finançament de les que demanaven a les 
institucions de tenir un full de ruta per a la gestió de les dades de recerca i va intentar veure 
com es podria aconseguir dins la institució. La recomanació d’aquest grup per un projecte pilot 
va ser la de testejar com podria ser un servei de gestió de dades de recerca. Tot ajuntant els  
diferents... serveis de suport presents a la institució que ja estan ja implicats en les dades de 
recerca. El grup de treball va proposar també un esborrany d’una política de gestió de dades de 
recerca i, en aquest moment, estem tot just iniciant el projecte pilot amb l’objectiu de crear un 
servei de gestió de dades de recerca per fer-hi treballar un grup seleccionat d’investigadors de 
la institució per tal de veure com aquest procés funciona a la pràctica. Estem a les beceroles 
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però el projecte realment agruparà totes les activitats existents a la institució i les 
desenvoluparà en un servei més coherent.” 
 
 Tot i tenir un plans ben desenvolupats, els entrevistats sovint van adoptar una visió 
conservadora respecte d’allò que es pogués realment aconseguir a curt termini, en part per 
gestionar les expectatives, en part per realisme. 
 
 Els participants reconeixien que la RDM necessitava nivells significatius de 
desenvolupament en infraestructura tecnològica. La implicació de la biblioteca en aquest àmbit 
se centrava en el repositori institucional. Hi havia incertesa de fins a quin punt la implicació de 
la biblioteca en el desenvolupament del repositori era quelcom rellevant per les activitats de la 
RDM. Alguns dels entrevistats eren escèptics respecte de si els serveis del repositori gestionats 
per la biblioteca podrien acomodar grans quantitats de conjunts de dades. L’emmagatzematge 
de dades i altra infraestructura tècnica es considerava que eren àmbits fora de l’abast de la 
biblioteca, i s’identificava els serveis de tecnologies de la informació com a líders en aquest 
aspecte. Altres participants van mencionar el tema del desenvolupament de la normalització de 
processos i fluïdesa del treball tot fent ús d’infraestructura tècnica. Aspectes clau associats amb 
la gestió del cicle de vida de les dades com la creació de processos associats amb la ingesta 
de dades, desenvolupament d’estàndards per la creació de metadades, producció de protocols 
per seleccionar dades per la seva preservació, tot i que eren reconeguts com a importants per 
tots ells, molts tendien a veure-ho com quelcom situat més enllà del seu pensament corrent. 
 
 A part del subministrament de sistemes, els principals serveis mencionats pels 
participants es focalitzaven en serveis de formació i d’orientació, la major part d’ells en els 
primers estadis de desenvolupament. Un dels entrevistats va descriure el lliurament d’un pla 
formal d’un servei d’assessorament de gestió de dades que s’estava incorporant a la institució. 
Altres serveis comentats eren els de catalogació de dades i serveis de descobriment de dades 
(per dades internes i externes). Aquests serveis eren vistos com a àrees de potencial implicació 
de la biblioteca. 
 
 La reflexió en aquesta àrea i en d’altres anava més enllà de la institució. Tots els 
participants eren conscients de bones pràctiques arreu, tant al Regne Unit com a l’estranger. 
Molts eren conscients del desenvolupament de serveis i normes internacionals. En alguns 
casos ells van cooperar activament amb altres, fora de la seva institució, en projectes o a 
través de compartir experiències en grups d’interessos preexistents tals com Research 
Libraries UK (RLUK)  També van valorar el rol jugat per organitzacions com el Jisc, i la DCC pel 
que fa a destacar bones pràctiques i proporcionar formació. 
 
 En general es nota  un sentiment de provisionalitat a través dels comentaris de molts 
dels participants en aquesta recerca. Això queda ressaltat pel fet que un nombre significatiu de 
persones entrevistades contextualitzaven les seves respostes dient que estaven en els “inicis”. 
Això era un sentiment abastament repetit en les entrevistes i denotava una general incertesa al 
voltant del rol específic de la biblioteca en la RDM, malgrat la seva implicació real. El participant 
descrivia  les seves activitats com un anar a les palpentes i resumia la visió de molts. L’èmfasi 
al voltant del desenvolupament d’un política institucional  i treball en projectes era vist com una 
manera d’establir una plataforma a partir de la qual altres components de la RDM es podrien 
desenvolupar. Aquests altres components, la creació de normatives detallades, processos, 
tecnologies i serveis, eren vistos com a importants, però estaven tot just naixent. El 
desenvolupament de normatives i els primers serveis pilot començaven a emergir com a àrees 
d’activitat significativa. 
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MOTORS PER UNA RDM INSTITUCIONAL I LA BIBLIOTECA  
 
 A les entrevistes, una sèrie de motors per al desenvolupament de la RDM van ser 
identificats com a importants a un nivell institucional: 
 
1-Emmagatzematge . La necessitat de proporcionar instal·lacions per a l’emmagatzematge 
immediat d’una àmplia varietat de conjunts de dades en una escala que anticipi les necessitats 
futures dels investigadors i d’una manera que representi una bona relació qualitat-preu i que 
sigui pràctica d’utilitzar. 
 
2-Seguretat . La necessitat de garantir que les dades, sobretot aquelles que són confidencials o 
sensibles, haurien de ser guardades amb seguretat mitjançant uns mecanismes pertinents 
d’autenticació i autorització. 
 
3-Preservació . La necessitat d’arxivar les dades a mitjà i llarg termini amb uns protocols de 
selecció i accions de preservació associats, junt amb una infraestructura tècnica de suport.  
 
4-Compliment . La necessitat de complir els requisits i polítiques d’altres agències pertinents, 
especialment les de finançament, així com les obligacions legals tals com la protecció de dades 
i les bones pràctiques industrials. 
 
5-Qualitat . L’imperatiu de mantenir i millorar la qualitat de l’activitat investigadora en general  
per demostrar la solidesa dels descobriments i per possibilitar la verificació i la reproductibilitat 
dels resultats (en part derivada de però no limitada a la pròpia qualitat de les dades de 
recerca). 
 
6-Compartiment  La necessitat de compartir dades entre usuaris determinats i també de 
proporcionar mecanismes i sistemes que permetin l’accés obert a les dades, si és el cas.  
 
7-Jurisdicció . El desenvolupament d’una narrativa professional al voltant de la necessitat 
d’estar implicat en la RDM i com això té un efecte sobre els altres actors dins de la institució. 
 
 Els motors de l’1 al 6 van ser identificats per l’equip de recerca en treballs anteriors i 
van ser confirmats pels participants en les seves respostes. El motor 7 va sorgir de les 
entrevistes, essent implícit en molts dels comentaris dels participants (encara que la pròpia 
paraula “jurisdicció” no fos utilitzada). Els participants van fer alguns comentaris interessants 
sobre el rol de la biblioteca en particular i el de la institució en general tot responent a aquests 
motors.  
 
Els participants van estar d’acord que l’emmagatzematge de dades era una prioritat 
institucional molt alta i un motor principal de l’activitat de la RDM: 
   
“Penso que l’emmagatzematge és un tema important. Tant, que en termes de dificultat per 
resoldre això d’una manera assequible, jo posaria l’emmagatzematge com a número 1...Penso 
que l’emmagatzematge és el primer en termes de resoldre això i que algunes de les altres 
coses són...part d’això.” 
 
 Es van expressar algunes preocupacions respecte dels investigadors que 
desenvolupaven solucions per l’emmagatzematge de les seves dades a nivell local, que 
anaven des de l’ús de dispositius mòbils d’emmagatzematge de dades a petita escala fins a 
instal·lacions basades en servidors a gran escala. Aquestes solucions locals eren vistes com a 
creadores de riscos associats amb la resiliència i la seguretat en particular. Alguns participants 
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van informar que aquests desenvolupaments podien reflectir la insatisfacció dins de la institució 
per part del personal acadèmic amb la provisió central d’emmagatzematge. Sigui com sigui, en 
general s’estava d’acord que l’emmagatzematge era una alta prioritat pel professorat: 
    
“Sí, [l’emmagatzematge] és realment important. Bàsicament, sempre que n’hem parlat amb 
investigadors, aquest és el tema que més els ha interessat i del que n’han volgut parlar més.”  
 
 No obstant, el paper de la biblioteca en proporcionar una infraestructura 
d’emmagatzematge sovint es va dir que estava limitat pel lideratge adoptat pel departament de 
serveis de tecnologies de la informació.  
    
“L’emmagatzematge és una preocupació important per al nostre departament de tecnologies de 
la informació en aquest moment, mentre prova de descobrir quina serà la seva responsabilitat 
en el futur i per tant quina inversió es necessitarà.” 
 
 La seguretat també era quelcom que en general s’acceptava com una qüestió 
important, encara que sovint no tan apressant com l’emmagatzematge. Hi havia consciència de 
la necessitat de tenir una disposició vigent per gestionar apropiadament dades sensibles a 
nivell personal o comercial i dels riscos de no fer-ho així. 
    
“Molt, molt important. Potser un problema ben gros a la llista dels nois de tecnologies de la 
informació. “Com ho inclourem en la nostra política?” Tenim una política, però la gent encara 
ronda amb les seves targetes de memòria plenes de dades de pacients. Així que sí, és clar que 
és una gran preocupació”. 
 
 Es va observar que la consciència de la importància de la seguretat variava 
significativament dins de la institució. En alguns casos, els participants mateixos no ho veien 
com un repte important: 
    
”És una mena de prioritat en l’agenda política ara mateix; de totes maneres, com a impacte real 
no crec que comporti tanta feina.” 
 
 Una altra vegada, no obstant, aquest motor en particular, malgrat ser reconegut com a  
important per la institució, no era vist en general com una qüestió central per a la biblioteca 
excepte en relació a la seguretat dels seus propis sistemes, incloent-hi el repositori. Es va 
expressar, però, certa preocupació a l’ambient pel fet que alguns actors de la institució no 
donaven suficient prioritat a la seguretat de les dades. 
 
 La preservació de les dades es veia també com una qüestió important i un motor per a 
l’acció. No obstant, hi havia molta incertesa entre els participants sobre la utilitat de la 
preservació de dades de recerca a llarg termini: 
    
“La preservació està possiblement al nivell de “és una cosa bona, però encara no sabem 
massa bé què estem fent”. Certament no tenim molta experiència en preservació, tot i que 
reconeixem que és una cosa bona, però hi ha altres qüestions, la política entre d’altres, 
qüestions relacionades amb la preservació i amb quant temps s’han de conservar les coses.” 
 
 Malgrat tot, entre els participants hi va haver una clara consciència del requeriment de 
l’EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council) del Regne Unit de conservar 
les dades durant deu anys- quelcom que es va veure com un gran repte. 
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 Pel que fa a la participació de la biblioteca en la preservació, les opinions de molts 
participants van coincidir amb la d’un dels entrevistats que va afirmar que la preservació “és 
una àrea en què la biblioteca podria i hauria d’implicar-se”. Es va fer menció de la cultura 
professional dels bibliotecaris i la seva associació amb la preservació i l’accés als continguts. 
No obstant, entre molts participants, només hi havia una difusa comprensió dels requisits de la 
preservació digital o de l’escala real del problema en relació a les dades, amb més mencions 
als conjunts de dades a petita escala que contenen, per exemple, els fulls de càlcul que a les 
dades científiques a gran escala. Tanmateix, uns quants participants van mencionar la 
complexitat del problema de la preservació digital, del qual molts van explicar que només 
estaven començant a comprendre’l d’una manera significativa. 
 
 Era clar que el compliment també era una qüestió important per a molts participants. La 
necessitat de complir els requisits dels finançadors de la recerca del Regne Unit, ,especialment 
el requeriment de l’EPSRC de tenir un “full de ruta” per a una RDM institucional, va fer créixer la 
consciència de la RDM en la institució i va portar a una quantitat significativa d’activitat a nivell 
polític.  
    
“Bé, el compliment és realment important, sí, realment aquesta és l’única raó per la qual ho 
estem fent. Vull dir complir les directrius del Consell de Recerca, sí. No dic que sigui l’única raó 
però aquest és el principal motor, sí.” 
 
 La implicació de la biblioteca en atendre els requeriments de l’EPRSC variaven, amb la 
biblioteca assumint el lideratge en alguns casos. No obstant, alguns participants van expressar 
incertesa sobre fins a quin punt el compliment seguiria essent una clau important quan no 
estava clar fins a quin punt aquest estaria supervisat per les entitats finançadores de la recerca 
o quines serien les conseqüències de no complir. 
 
“Penso que podem estar lleugerament tranquils de complir amb els finançadors de la recerca 
en funció de les conseqüències de no complir... som conscients que les coses podrien canviar, 
per tant no volem allunyar-nos massa del camí, altrament podríem estar fent coses que 
resultarien innecessàries.” 
 
 Encara que el tema del compliment pot ser reconegut com a important per la biblioteca 
o la institució, els participants van explicar que hi pot haver una variació considerable en la 
manera com era considerat pels investigadors. 
    
“Penso que la biblioteca el pot reconèixer com un important motor però... però en termes de 
realment haver de complir, obtindràs reaccions variades dels investigadors.” 
“Aquest és un tema molt important per a la universitat. No hi ha gaires investigadors que hi 
pensin.” 
 
 Tanmateix, un aspecte important del disseny i la provisió d’un servei d’assessorament 
sobre planificació de la gestió de dades de recerca (mencionat per uns quants participants com 
a prioritat per a la biblioteca) era la inclusió de recomanacions sobre el compliment dels 
requeriments dels finançadors. Aquest era un aspecte del servei de planificació de la gestió de 
dades que fou vist com un servei atractiu des d’un punt de vista acadèmic. 
 
 El motor de la qualitat de la recerca també es va dir que era objecte d’una àmplia 
varietat de punts de vista dins de la institució. Un participant va assenyalar que la seva política 
institucional en RDM començava amb l’afirmació que l’alta qualitat de la recerca es fonamenta 
en una alta qualitat de la gestió de les dades de recerca, i un altre va comentar que moltes de 
les aportacions del seu vicerector d’investigació s’havien centrat en aquest tema. Hi havia, 
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però, un cert dubte sobre fins a quin punt una perspectiva com aquesta provocaria algun canvi 
dins de les institucions: 
    
“Bé, ja veus que realment és aquí on jo crec que hi ha una certa àrea de dubte. No estic 
plenament convençut que la gent percebi que aquesta agenda compartida sobre la gestió de 
dades de recerca sigui per millorar la qualitat de les dades o la qualitat de la recerca, perquè 
des del seu punt de vista la seva recerca és perfectament d’alta qualitat, moltes gràcies.” 
 
 Una vegada més, es va dir que això no era una prioritat per molt del personal 
acadèmic: 
    
“És quelcom raonablement important, però de nou no és necessàriament quelcom del qual en 
vegem molta demanda.” 
 
 Encara que, en principi, els participants la veien sovint com a important per a les seves 
institucions, la millora de la qualitat de la recerca no era vista com un imperatiu tan immediat 
com els altres motors. Un participant la va descriure com una idea important “el moment de la 
qual encara no ha arribat”, ja que força investigadors actualment només hi donen suport de 
paraula. Els participants també van expressar dubtes de fins a quin punt la biblioteca podria o 
s’hauria d’implicar en assessorar sobre la qualitat de la recerca: 
    
“La qualitat de la recerca, això és més discutible per a nosaltres, pel que fa a què 
proporcionaria un servei de dades. Nosaltres proporcionem assessorament sobre citacions, 
bibliometria, impacte, aquest tipus de coses, però no fem judicis sobre la qualitat de la recerca. 
Això és quelcom que deixem als departaments, a l’àrea de recerca pel que fa a elaborar 
propostes de recerca i així.” 
 
 No obstant, compartir dades, particularment pel que fa a fer-les de lliure accés, era 
quelcom en què la majoria dels participants es van sentir més còmodes defensant-ho. Per les 
seves respostes, quedava clar que molts participants consideraven això com una de les més 
importants contribucions que la biblioteca podria fer a la RDM. Tant de forma implícita com 
explícita, en els comentaris d’un gran nombre dels participants, es veia que compartir dades 
era el motor clau per la implicació de la biblioteca en la RDM. Molts van parlar llargament sobre 
compartir dades i el compromís general de la biblioteca amb l’accés obert (OA). De fet, hi havia 
clarament una forta connexió feta per molts participants entre la RDM i l’accés obert, amb els 
dos temes (els quals, per descomptat, se superposen en l’àrea de l’accés obert) molt sovint 
barrejats en els comentaris. Uns quants participants van declarar que a nivell organitzatiu la 
mateixa persona o equip dins de la biblioteca s’encarregava del desenvolupament tant de la 
política de la RDM com de la de l’accés obert - un fet que potser ha propiciat la fusió d’ambdós 
conceptes a la seva ment. 
 
 Molts participants van reconèixer que canvis recents en la política de requisits dels 
finançadors, fomentant el compartiment de dades, havien donat una major influència per 
plantejar més àmpliament aquesta qüestió en les seves institucions. Alguns van parlar del 
suport d’alts càrrecs de la seva institució. No obstant, encara que compartir dades hagi pogut 
ser una prioritat per a la biblioteca, es va admetre que a un nivell institucional a compartir dades 
sovint se li donava una prioritat més baixa que a altres motors. En relació a la seva prioritat, un 
participant va comentar: 
    
“Per part de la biblioteca, sí. Per part dels investigadors, hi ha moltes diferències. No estic 
segur que hi hagi algú més a la institució que pensi en el compartiment de dades tret de la 
biblioteca i [el suport a la] recerca, [i] alguns investigadors individuals.” 
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 Un dels entrevistats va fer una síntesi dels punts de vista dels diferents actors de la 
seva institució en relació a compartir dades: 
    
“Jo penso que encaixa molt bé amb l’ethos de la biblioteca i que es veuria com un motor 
important, però potser en menor mesura pel... servei central de suport a la recerca, ells estarien 
més interessats, crec, en... el compliment que en el compartir dades, i penso que els 
investigadors estan interessats en compartir dades amb... col·legues de recerca, i els 
investigadors conscienciats estan més interessats en un compartiment de dades més ampli. 
Penso que és indubtablement important, però potser no sigui un motor tan immediatament 
gratificant pels investigadors com el fet de tenir un realment bon emmagatzematge.” 
 
El compartir dades va ser vist com una qüestió controvertida entre els acadèmics, amb 
significatives diferències personals i de disciplina ressaltades. Es va explicar que alguns 
acadèmics eren molts negatius respecte a compartir les dades. Es va reconèixer que en moltes 
disciplines hi havia pocs incentius pels investigadors per compartir les seves dades de recerca, 
especialment en una primera etapa del cicle de recerca. Compartir dades, doncs, era un tema 
que en general no era vist com impulsat per la demanda dels acadèmics, excepte en àrees 
especialitzades. Això significava que alguns participants actuaven amb precaució quan 
plantejaven aquesta qüestió als investigadors. 
   
“... quan vaig començar a parlar a la gent sobre la gestió de dades jo estava una mica recelós 
de fer que sonés com si estigués massa relacionat amb compartir dades ja que no volia que em 
giressin l’esquena massa aviat perquè la reacció d’alguns a compartir dades és “Oh no, jo no 
vull fer això”, i jo no volia que la gent avorrís la gestió per se. Vull dir, posem les coses al 
repositori, gestionem-lo correctament i després ja ens preocuparem sobre si el fem obert o no.” 
 
 Les percepcions de la importància del rol de la biblioteca en activitats com la 
preservació i, especialment, compartir dades estan al centre del que podríem anomenar el 
motor ‘jurisdicció professional’ [8,36]. Un tema recurrent als comentaris de tots els participants 
era l’opinió que la RDM era un assumpte important i un en el qual la biblioteca hauria de jugar 
un paper principal. Molts van mostrar ser conscients de les activitats dels serveis de la 
biblioteca en altres institucions i clarament hi havia la percepció que en termes professionals la 
RDM era quelcom que la biblioteca “hauria” d’estar fent. El seguiment regular de temes de 
RDM en fòrums professionals, tals com congressos, estava fent de motor, almenys per a uns 
quants participants, per reclamar un paper en la RDM dins de les seves institucions.  
 
 Part d’aquest rol estava focalitzat en crear un “discurs” al voltant de la RDM com a 
concepte coherent. La RDM és de fet un conjunt de diferents tipus d’activitats que possiblement 
podrien ser vistos com a problemes separats (tot i que relacionats) i, per tant, ser gestionats 
separadament. El repte de la RDM que persegueixen les biblioteques implica donar arguments 
(explícitament o implícita) per ajuntar els diferents tipus d’activitats en un sol programa de RDM 
que aleshores hauria de ser gestionat d’una manera coherent. Està clar que aquest supòsit de 
la coherència del programa de RDM ha arribat a impregnar moltes de les activitats dels 
participants implicats en aquesta recerca i les de les seves biblioteques i que veuen el seu rol 
en part en termes d’advocar per aquest enfocament. 
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FACTORS QUE INFLUEIXEN EL DESENVOLUPAMENT DE LA RDM   
 
 A més de descriure els diferents aspectes de l’activitat de la RDM i els motors clau, els 
participants van identificar també un gran nombre de factors que donen forma a un programa 
institucional de RDM i a la implicació de la biblioteca en ell. Aquests els podríem anomenar 
“Factors influents” ja que intervenen en condicions que poden afectar un programa institucional 
de RDM de moltes maneres complexes, incloent-hi tant facilitar com limitar l’acció. Els Factors 
clau influents que van sorgir d’aquesta recerca van ser: 
   
   - Acceptació 
   - Cultures 
   - Demanda 
   - Incentius 
   - Rols 
   - Govern 
   - Política 
   - Recursos 
   - Projectes 
   - Habilitats 
   - Comunicació 
   - Context 
 
 El primer d’aquests, el nivell d’acceptació i priorització de la RDM com un programa 
coherent, està relacionat amb la qüestió de la jurisdicció que hem tractat més amunt. Era clar 
per part dels comentaris dels participants que el programa de la RDM no estava universalment 
acceptat en les seves institucions. Alguns van mencionar l’escepticisme entre companys 
d’altres departaments de suport, particularment els serveis de tecnologies de la informació 
l’atenció dels quals sovint estava centrada només en aspectes d’emmagatzematge i seguretat. 
Altres van destacar una manca de compromís dels investigadors. En qualsevol cas, està clar 
que aquesta manca d’acceptació tindria un impacte important en la manera en la qual un 
programa de RDM es creés i s’implementés. En altres casos, el programa de RDM pot haver 
estat reconegut però se li ha donat menys prioritat que a altres temes clau. Per exemple, 
alguns participants van informar de les dificultats per portar endavant el programa de RDM per 
la prioritat donada al marc d’excel·lència en recerca (REF) per part del personal de suport a la 
recerca i els responsables acadèmics d’alt nivell tals com el vicerectors. 
 
 A més, potser un dels reptes mes significatius en la implementació d’iniciatives a nivell 
de tota la institució eren les diferents cultures i en conseqüència les pràctiques de treball 
diferents. Dins qualsevol institució s’hi veia un gran nombre de cultures diferents entre les 
diferents professions i disciplines acadèmiques. Es va reconèixer que qualsevol programa de 
RDM d’abast institucional necessita tenir en compte totes aquestes variades cultures i 
pràctiques en la manera en què es dissenya i s’implementa. Molts dels participants en aquest 
estudi eren clarament conscients d’aquesta qüestió i van mencionar especialment diferències 
entre les disciplines. Les diferències es manifestaven en la varietat de formes de dades que es 
generaven i en les maneres en què eren analitzades. Hi havia diferències tècniques en àrees 
tals com estàndards de metadades i protocols d’interoperabilitat, però també en cultures al 
voltant del compartir dades i la seva reutilització. No obstant, en molts casos, els participants tot 
just començaven a tenir en compte les implicacions de tot això pels programes de la RDM a 
nivell institucional. Així i tot, malgrat la manca de solucions detallades debatudes pels 
participants, la importància del tema de les diferències entre disciplines no s’hauria de 
subestimar. En molts aspectes, afecta la resta de Factors influents.  
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Un dels principals reptes implícit en les observacions de força entrevistats era que els motors 
relacionats amb la RDM en força casos operen a un nivell institucional i no són creats sota 
demanda a un nivell d’usuari dins la comunitat acadèmica, independentment de la disciplina. 
Apart de l’emmagatzematge de dades, les respostes van deixar clar que la demanda de serveis 
relacionats amb la RDM entre els usuaris mateixos era, de fet, limitada o absent. En canvi, els 
participants veien que el repte es localitzava en persuadir els usuaris de reconèixer la 
importància de certs punts de vista i en adoptar pràctiques concretes associades amb la RDM, 
més que en respondre a les demandes de l’usuari. Una clara comprensió d’on es troba la 
demanda de l’usuari i on es percep una necessitat d’uns serveis concrets (amb o sense una 
demanda explícita) és certament un factor important que donarà forma a l’activitat continuada 
de la RDM. 
 
 En llocs on pot ser que no hi hagi una extensiva demanda dels usuaris, es va veure que 
era essencial identificar els factors clau que determinen comportaments, especialment en 
termes d’incentius. Desenvolupar una política, per exemple, que inclogui uns incentius clars per 
encoratjar comportaments desitjats, i també sancions clares per descoratjar comportaments 
indesitjats, era essencial. Hi havia clarament incertesa entre els participants sobre quins 
incentius o sancions s’haurien d’aplicar a nivell institucional en relació a la RDM, encara que 
molts veien que el paper dels requisits dels finançadors externs era important per donar forma 
als enfocaments institucionals.  
 
 Relacionada amb això, una clara comprensió dels rols i responsabilitats dels diferents 
actors de les institucions va emergir com a essencial en la determinació de la forma i la força 
de les activitats de la RDM. Identificar tots els actors i el seus rols potencials era problemàtic. 
Això s’aplicava tant als rols de les unitats de l’organització, com la biblioteca o el servei de 
tecnologies de la informació, com als rols dels individus, com els investigadors principals o els 
caps dels departaments. Els participants van informar d’una certa incertesa al voltant de totes 
aquestes qüestions a les seves institucions. Per exemple, a les institucions hi havia una 
incertesa contínua sobre si la biblioteca era vista com un lloc “natural” on anar per als serveis 
de gestió de dades de recerca, encara que per compensar això es va dir que hi havia una alta 
acceptació que la biblioteca s’impliqués, com a mínim, en les primeres etapes dels programes 
de RDM sobre el desenvolupament d’una política. 
 
 Els enfocaments institucionals en relació al govern també van ser reconeguts com molt 
importants, especialment pel que fa a la presa de decisions. Les universitats sovint es 
caracteritzen per la complexitat i l’ambigüitat del seu govern, i això significa que la presa de 
decisions pot ser un procés llarg i opac amb uns resultats en certa manera indeterminats. Per 
tant, la implementació de decisions de forma àmplia i consistent crea reptes importants. Molts 
participants van expressar frustració pels retards inherents als processos de presa de decisions 
de la universitat i també pel fet que la política de decisions a nivell institucional no 
necessàriament tenia com a resultat que es complís a tot el conjunt de l’organització.  
 
 Relacionades amb això, les dinàmiques de poder dins la institució, especialment al 
voltant de les relacions personals dels alts càrrecs, sovint van ser identificades pels participants 
com a importants i etiquetades com a “política”. La relació entre el director de la biblioteca i 
altres membres d’alt nivell del personal, especialment el vicerector d’investigació, el director 
dels serveis de suport a la recerca i el director de tecnologies de la informació, era considerada 
crucial per tirar endavant el programa de la RDM. Assegurar-se l’atenció i el temps d’aquestes 
persones i el seu personal era considerat essencial i era un tret constant de les entrevistes. A 
mida que les activitats de la RDM maduraven, la relació entre el personal de diferents 
departaments per sota de l’equip d’alt nivell esdevenia més important i era ací on alguns dels 
participants començaven a trobar reptes. 
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 Els recursos disponibles per un programa de RDM eren vistos com a crucials. Mentre 
quedava clar que encara hi havia una gran incertesa sobre el finançament i els recursos 
necessaris per portar a terme les activitats de la RDM dins la institució, hi havia escepticisme 
sobre fins a quin punt s’identificarien  nous recursos per a tals activitats. Encara que en alguns 
casos s’estaven desenvolupant models de negoci per aconseguir nous fons, la major part de 
les biblioteques estaven clarament operant dins un entorn en el qual es donava una molt alta 
prioritat a l’eficiència i es veia molt difícil obtenir recursos addicionals, excepte en projectes a 
termini fix. Quan la biblioteca necessitava nou personal o era necessària una reestructuració 
organitzativa, això sovint s’havia d’aconseguir a través de donar un nou ús a recursos existents. 
Un ambient així clarament limitava l’escala i l’abast de les activitats de la RDM i els serveis 
imaginats per molts participants. 
 
 En molts casos, tal com s’ha observat, els programes de RDM estaven centrats en 
activitats de projectes a termini fix amb l’objectiu de lliurar uns resultats específics, incloent 
documentació sobre polítiques i directrius i serveis pilot. Aquests projectes sovint eren finançats 
per agències externes, com el Jisc, encara que un cert nombre de participants van mencionar 
projectes finançats internament per la institució, també amb finançament a termini fix. A més de 
ser eficients, aquestes activitats freqüentment eren vistes com un vehicle per explorar 
qüestions d’una manera manejable, provant de dominar l’escala i la complexitat del problema 
sovint, per exemple, centrant-se en una disciplina en concret. No obstant, estava clar que en 
força institucions encara hi havia una incertesa significativa sobre els següents passos després 
de l’acabament de tals projectes. En un petit nombre de casos s’estaven desenvolupant 
programes d’activitats però estaven a les primeres etapes. Passar de projectes a serveis, 
implicant l’increment de serveis pilot i la integració de polítiques en les tasques diàries, va 
aparèixer com un repte principal. 
 
 Les activitats inicials com els projectes sovint ressaltaven grans manques d’habilitats  
en les organitzacions, incloent-hi les biblioteques. Habilitats i expertesa eren considerades un 
factor important que influïa en un programa de RDM. Hi havia, no obstant, incertesa entre els 
participants sobre les habilitats necessàries per portar a terme les activitats de la RDM. En 
aquesta primera etapa, força biblioteques havien designat personal de gestió de projectes però 
estaven en el procés d’identificar altres àrees d’expertesa necessàries per portar a terme la 
RDM de manera contínua. Les àrees específiques identificades incloïen habilitats de promoció i 
relació, habilitats de formació i també habilitats tècniques. Un gran nombre de participants van 
identificar la importància de reciclar el personal existent per ser capaç d’operar en l’entorn de 
RDM. Tanmateix, en alguns casos, els participants van informar que estaven planificant 
designar nou personal però que això es limitaria a només una persona o un petit grup de 
persones (sovint per restriccions de recursos). Aquestes restriccions òbviament tenien un 
impacte significatiu en la forma del programa de RDM que s’estava duent a terme. 
 
 Tant si se n’encarregava un nou Gestor de RDM com si ho feia altre personal dins de la 
biblioteca (com un bibliotecari temàtic), la comunicació, i, especialment la promoció, eren vistes 
com una part essencial de qualsevol implicació de la biblioteca en la RDM. Desenvolupar un 
procés de comunicació i de consulta per tal de determinar el contingut de polítiques i 
normatives i per donar forma al disseny de serveis era vist com essencial  pels participants. La 
biblioteca tenia un rol important en la promoció, -expressant la importància de la RDM per a la 
institució i els seus diversos actors. Això, sovint la biblioteca ho podia aconseguir a través dels 
canals existents de comunicació amb comunitats temàtiques específiques establertes pels 
bibliotecaris temàtics o pel personal de suport a la recerca. A més, es va fer palès en les 
entrevistes que la comunicació sobre la RDM dins de la biblioteca també era important. En 
ocasions, va quedar clar que les opinions dels alts càrrecs de la biblioteca, incloent el director, 
respecte a la gestió de dades de recerca podien estar fora de sincronia amb les d’altre 
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personal. En alguns casos, després de les negociacions inicials amb socis de la universitat, els 
directors de biblioteca delegaven l’activitat de la RDM al seu propi personal sense deixar 
suficientment clar el què se n’esperava. Algun d’aquest personal estava participant en les 
entrevistes i es trobaven clarament en un procés d’identificar quins passos següents eren 
possibles i quins s’havien de prioritzar. 
 
 Tots aquests factors que afectaven la forma dels programes de RDM en institucions 
estaven determinats en part per l’escenari i el context dins els quals estaven tenint lloc. Les 
institucions orientades a la recerca estaven clarament estructurant les seves activitats de forma 
diferent a com ho feien les institucions orientades a l’ensenyament, per exemple. La cobertura 
de disciplines a les institucions, variant des d’universitats multidisciplinars fins a instituts 
especialitzats en una matèria, també era un factor important. Estava clar, tal com va dir un 
participant, que hi ha una “necessitat de tenir un coneixement del paisatge de la teva institució” 
i que l’escenari i el context institucionals eren factors influents molt importants en el 
desenvolupament d’un programa de RDM. 
 
 
DISCUSSIÓ 
 
 Aquesta anàlisi revela un retrat complex. Mentre les biblioteques veien aquestes 
qüestions al voltant de la RDM com una cosa a la qual era important respondre-hi, el seu rol 
variava marcadament. Qualsevol resposta seria inherentment cooperativa, però estava clar que 
les solucions que es desenvolupessin variarien d’una institució a una altra. Això es així en part 
a causa de l’existència d’un nombre de diferents motors i d’un llarg nombre de factors 
interrelacionats que influeixen en com es podrien crear els serveis. S’ha suggerit que les 
institucions del Regne Unit han estat bastant lentes en respondre a la RDM en comparació amb 
els Estats Units [9]. La imatge obtinguda de les dades d’aquesta recerca reforça la sensació 
que els primers passos que s’estan donant són força prudents, no pas a causa d’un lideratge 
pobre (si més no, les biblioteques estan marcant el camí), sinó més aviat per una manca de 
direcció a nivell institucional. Això podria tenir una colla d’explicacions, i la limitació de recursos 
no és la menys important. Per compensar això, no obstant, hi havia una visió molt clara 
expressada pels participants que la biblioteca s’hauria d’implicar d’una manera significativa i 
sostinguda en la RDM. 
 
 Tot combinant els resultats d’aquesta recerca amb les qüestions identificades en 
treballs quantitatius previs [8], s’ha construït un model teòric d’un programa de RDM dins d’una 
institució acadèmica (Fig. 1). Aquest model ajuda a esclarir les diferents qüestions implicades 
en el repte de la RDM tot identificant diferents capes d’activitat, múltiples actors i motors i un 
gran nombre de factors que influeixen en la implementació de qualsevol programa. El model ha 
estat creat tenint en ment la perspectiva de la biblioteca però també és aplicable més 
àmpliament a tota la institució. 
 
 Aquest model té la intenció de respondre el “qui?”, el “què?”, el “per què?”, i el “com?” 
de la RDM, especialment en relació amb la implicació de la biblioteca. Els “Actors” aborden la 
pregunta: “Qui està implicat en la RDM institucional?”. Ells constitueixen els actors principals en 
el fenomen analitzat. Els “Components del programa de RDM” aborden la pregunta “En què 
consisteix un programa de RDM en una institució?”. Ells constitueixen els elements principals 
del propi fenomen. Els “Motors institucionals” aborden la pregunta “Per què s’hauria de portar a 
terme un programa?” Ells constitueixen els principals factors causals del fenomen. Els “Factors 
influents” aborden la pregunta “Com es donarà forma al programa?”. Ells constitueixen les 
principals condicions que intervenen i afecten el fenomen. 
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 En el model, els diversos components d’un programa institucional de RDM (estratègies, 
polítiques, directrius, processos, tecnologies i serveis) es mostren com a capes lògiques 
d’activitat relacionada, des de la planificació estratègica d’alt nivell fins al desplegament del 
servei sobre el terreny. Entremig, polítiques i directrius constitueixen el que es podria anomenar 
una capa “reguladora” en el model a la qual sovint se li pot donar suport amb mecanismes  de 
seguiment acordats per mesurar el compliment. Els processos i les tecnologies entre ells 
constitueixen una capa de “sistemes” en el model -sistemes que són socio-tècnics per 
naturalesa. 
 
 Als diferents components d’un programa de RDM se’ls dóna forma a partir d’un conjunt 
de Motors que han estat identificats per aquesta recerca: emmagatzematge, seguretat, 
preservació, compliment, qualitat, compartiment i jurisdicció. Els Motors identificats en el model 
no es presenten en cap ordre de prioritat; les nocions de prioritat difereixen clarament entre els 
diferents actors en diferents institucions i en diferents moments. No obstant, van dels reptes 
tècnics més “durs” a qüestions de política  i gestió més “suaus”. S’ha decidit, de totes maneres, 
no distingir entre motors “externs” o “interns” a la institució. Aquest estudi suggereix que tots els 
motors aquí presentats tenen aspectes externs i interns juntament amb un conjunt complex de 
qüestions i influències en joc per a cada motor, tant dins d’una institució com més enllà. 
 

 
Fig. 1. Un model de RDM institucional orientat a la  biblioteca 
doi:10.137/journal.pone.0114734.g001 
 
 Els components i motors del programa de RDM interactuen amb un conjunt d’Actors, 
tots els quals tenen un rol en la RDM dins de la institució. Normalment, tal com s’ha vist, els 
actors inclouen personal de suport -la biblioteca, els serveis de tecnologies de la informació, 
l’oficina de suport a la recerca, altres serveis de suport (incloent-hi gestió de registres i funcions 
d’assessorament legal)- i personal acadèmic -gestors universitaris d’alt nivell (normalment 
liderats pel vicerector d’investigació o equivalent) i investigadors en departaments acadèmics. 
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Entre el personal acadèmic hi ha un gran nombre de diferents investigadors amb (depenent de 
la institució) diferents punts de vista disciplinaris, representats en una capa separada en el 
model. Qualsevol programa a nivell d’institució necessita tenir en compte aquestes diferències 
disciplinàries. Els rols precisos dels actors i les relacions entre ells variaran, òbviament, entre 
institucions, encara que està clar, en base a la recerca presentada ací que hi ha significatives 
similituds entre institucions, incloent la identitat dels jugadors mateixos i les perspectives 
particulars que tendeixen a prendre sobre la RDM. 
 
 La implementació d’un programa de RDM està afectada per un conjunt complex de 
Factors influents que impacten i són impactats pel programa, ja sigui tot facilitant o restringint 
l’acció, i influenciant-ne el seu caràcter i direcció. Ells influiran el programa de diferents 
maneres en diferents etapes (i per això no estan presentats en un ordre de prioritat). Cadascun 
d’ells és per dret propi una àrea de considerable complexitat, amb complexitat addicional 
derivada de les interrelacions entre els diferents Factors influents. 
 
 El model està en consonància amb treballs previs tals com els de Jones, Pryor i Whyte 
[25], encara que operant en un nivell diferent. Pel que fa als components del servei, el model 
present està situat a un nivell més alt de generalització: no s’ocupa de les característiques de 
tipus específics de tecnologies i serveis, com els catàlegs de dades, que han estat 
desenvolupats més detalladament per Jones et al. [25]. En cert sentit els components exposats 
pel seu model podrien ser substituïts per la part del “Què” del model desplegat més amunt. En 
aquest nivell hauria de ser més clar com els rols dels diferents serveis professionals podrien ser 
aplicats als diferents tipus de serveis adreçats a l’usuari, per exemple, Emmagatzematge de 
dades actiu i seguretat - Tecnologies de la informació; Catàleg de dades - Biblioteca; 
Planificació de la gestió de dades - Administració de la recerca; Assessorament, formació i 
suport - Tots. No obstant, el model presentat ací s’ocupa més de la complexitat dels motors i 
els factors influents subjacents que podrien determinar quins tipus específics de serveis que es 
desenvolupen i com podrien ser -amb un fort reconeixement que hi podria haver molts diferents 
resultats. Una altra vegada hi ha connexions amb el camí cap a un RDS descrit per Whyte [27], 
encara que el seu treball se centra en el procés de disseny d’un servei, en oposició a la 
representació de les forces que entren en joc, les quals podrien portar un programa en una 
direcció específica o bloquejar-ne la progressió fluïda. Encara que clarament no és la intenció 
dels autors d’aquest estudis previs dir que “un sol model va bé per a tothom”, el seu 
enfocament té la intenció de descriure les idees actuals de bones pràctiques. El model present 
deixa més clar per què a la pràctica podrien sorgir patrons de serveis de suport molt diferents, o 
fins i tot que no en sorgís cap, perquè conserva una noció complexa dels factors subjacents i 
reconeix les limitacions de crear serveis.  
 
 En qualsevol programa institucional de RDM és raonable assumir que els resultats 
positius s’aconseguiran si tots els components centrals identificats (estratègies, polítiques, etc.) 
són implementats pels actors apropiats, en línia amb els motors, i tenint en compte els 
principals factors influents. No obstant, no hi ha un únic camí de desenvolupament. Força 
institucions estant evidentment formulant i documentant polítiques com a etapa inicial i a 
continuació creant normatives més detallades mentre els processos i les tecnologies es 
comencen a aplicar. Hi ha activitat a les àrees de desenvolupament de tecnologia i pilotatge de 
serveis. Al mateix temps, estan en marxa tasques per identificar i assignar els recursos 
necessaris, esclarir els rols i les responsabilitats i millorar el desenvolupament de les habilitats 
necessàries. Normalment això es va fent a través de treballar per projectes, cosa que també 
permet que se’n pugui fer certa defensa, però està clar que l’escalat i l’operacionalització de 
l’activitat segueixen essent un repte. A més a més, també és un repte assegurar que tots els 
diferents components del programa (polítiques, normatives, processos, etc.) s’estan 
desenvolupant a un nivell sostingut i a uns nivells apropiats de compatibilitat i integració. 
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Gestionar els diferents aspectes de l’activitat que s’està portant a terme per part dels diferents 
actors (la biblioteca, serveis de tecnologies de la informació, departaments acadèmics, etc.) de 
manera conjunta per configurar un enfocament institucional coherent sense duplicitats o 
incompatibilitats innecessàries està començant a ser un problema per a molts. 
 
 Aquest model serveix per encabir l’activitat de la RDM reportada dins les institucions i 
també pot actuar com una eina de diagnòstic. Si un programa de RDM s’encalla, per exemple, 
pot ajudar analitzar el progrés comparant-lo amb el model a fi d’identificar àrees en les quals 
s’ha enfocat poca o cap activitat o on hi ha una significativa influència limitadora. Aleshores es 
poden desenvolupar estratègies per abordar aquestes qüestions. 
 
 Naturalment, la discussió sobre les preguntes “qui?”, “què?”, “per què?” i “com?” clama 
per la pregunta “quan?”. Aquesta no s’ha incorporat al model perquè els participants en la 
recerca presentada en aquest estudi estaven molt insegurs pel que fa als terminis. Mentre que 
les dades quantitatives reportades per Cox i Pinfield indiquen que les biblioteques esperen  
haver fet un progrés significatiu en la RDM “en els propers tres anys” [8], això sovint pot ser 
més una declaració d’aspiracions que la síntesi d’uns plans específics. El fet d’estar als 
“primers dies” i que, a part del desenvolupament de polítiques, les biblioteques en particular i 
les institucions en general encara estiguin “trobant el seu camí” amb la RDM significa que 
“quan?” encara és en gran mesura una pregunta oberta. 
 
 Un aspecte poc desenvolupat del model és el tractament de la manera com qualsevol 
iniciativa necessita ser adaptativa vers les diverses cultures disciplinàries de les comunitats 
investigadores [27]. Per exemple, està ben acceptat que algunes disciplines ja posseeixen una 
profundament arrelada cultura de compartir dades de forma oberta (Física) o reutilitzar dades 
secundàries (Economia); altres han ben desenvolupat pràctiques en gestió de dades, a partir 
de l’ús de dades personals (Ciències de la salut); i encara altres, com algunes de les arts o les 
humanitats, rarament utilitzen el terme “dades”. Aquestes qüestions estan incorporades però no 
son centrals en el model present. Això en part es deu a les dades utilitzades per produir-lo: a 
saber, els bibliotecaris en els primers dies de planificació de les activitats de la RDM, i abans de 
comprometre’s intensament amb les comunitats de recerca pel que fa als serveis inicials. 
Encara que els participants eren conscients de la importància de les diferències entre 
disciplines, les maneres en què aquestes haurien d’estar reflectides detalladament als serveis 
institucionals sovint encara no estaven clares. Les dades basades en la perspectiva d’altres 
actors, com els investigadors, però també altres serveis professionals, també podrien portar a 
que es refés el model. Tal com s’ha emfasitzat, les dades reportades són la perspectiva de la 
biblioteca en aquests temes: aquest punt de vista és important per ell mateix, però és una 
perspectiva parcial. Així que el model s’hauria de contemplar com una primera formulació 
provisional basada en un conjunt de dades -però un conjunt que captura amb exactitud la 
perspectiva de les biblioteques en els primers dies del desenvolupament de la RDM. 
 
 Al mateix temps, sembla plausible que elements del model puguin ser generalitzats per 
aplicar-se a altres iniciatives institucionals relacionades amb la informació en organitzacions 
d’ensenyament superior. Mentre que els motors i els actors específics diferiran, els components 
i els factors influents del programa probablement es poden aplicar en altres casos, encara que 
els nivells de complexitat poden ser diferents depenent de cada iniciativa. L’anàlisi inicial 
suggereix que, per exemple, podria ser aplicable al desenvolupament d’un programa 
institucional d’accés obert. En aquest cas, el desenvolupament d’un enfocament estratègic vers 
l’accés obert acompanyat de polítiques i directrius apropiades, el desenvolupament de 
tecnologies i processos rellevants i la provisió de serveis de suport podrien veure’s influïts per 
factors similars als de la RDM. És més, altres iniciatives institucionals fora de l’àmbit de la 
informació també podria dir-se que segueixen un patró similar. Provar la utilitat d’aquest model 
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per a altres desenvolupaments en l’ensenyament superior, tant en iniciatives relacionades amb 
la informació com en altres, pot ser una útil àrea de recerca ulterior.  
 
 
CONCLUSIÓ 
 
 La gestió de dades de recerca és un tema complex que implica múltiples activitats 
portades a terme per diversos actors que aborden un ventall de motors i que estan influïts per 
un gran conjunt de factors. L’anàlisi i modelat dels desenvolupaments presentats en aquest 
estudi contribueixen a la comprensió de les maneres en què les institucions estan abordant el 
problema, en presentar en detall la perspectiva d’un dels principals grups interessats. Mentre 
que l’anàlisi s’ha centrat en les activitats de les biblioteques en particular, s’il·lustra de manera 
més general com els diferents actors estan adaptant els seus rols per tal de participar en 
programes de RDM emergents. No obstant, grans incerteses romanen en la manera com els 
diversos actors es relacionen els uns amb els altres, on rauen les prioritats estratègiques, i 
quina és la millor manera de dissenyar els sistemes socio-tècnics per aportar valor a la 
organització en particular i a la comunitat investigadora en general. L’activitat bibliotecària, 
actualment concentrada en àrees com la promoció i el desenvolupament de polítiques, i entrant 
en àrees noves que inclouen les funcions de suport i la creació de nous sistemes, encara té un 
important element de provisionalitat respecte a això. A mesura que la RDM maduri a les 
universitats, seran necessaris més treballs quantitatius i qualitatius per entendre la forma de les 
activitats i els rols dels diferents actors per tal d’informar sobre els desenvolupaments en curs. 
 
 
CONTRIBUCIONS DELS AUTORS 
 
Van concebre i dissenyar els experiments: SP, AC, JS. Va portar a terme els experiments: JS. 
Van analitzar les dades: SP, AC, JS. Van escriure l’article: SP, AC, JS. 
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