
CBUC - Més informació sobre el CBUC - Article - Marta Tort - La cooperació...

    / / 

Més informació sobre el CBUC

La cooperació bibliotecària, factor clau en la transició cap a una societat digital. El Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya 

MARTA TORT 

1. Introducció 

●     L’època de construir biblioteques independents ja ha passat! 

●     L’època que les biblioteques se subscriguin per separat a les mateixes revistes forma part del passat! 

●     L’època en què cada institució tingui accés a bases de dades per separat ha passat! 

●     Vivim l’època de la informació en xarxa, dels documents electrònics, de la compartició de recursos. Però, estem 
preparats? 

Si bé d’unes afirmacions similars a aquestes Johan van Reenen1, de la University of New Mexico, diu que no estem preparats, la 
realitat és que les institucions bibliotecàries estan fent esforços importants per fer front a tots aquests canvis. Per això, les 
biblioteques s’han associat arreu del món en consorcis, xarxes i altres organismes de cooperació que estan donant nous models 
per simplificar i millorar els processos que requereixen tots aquests canvis. Solen ser organismes públics sense ànim de lucre que 
tenen com a finalitat millorar els serveis bibliotecaris existents i donar accés a la informació a través d’acords de cooperació.

Entenem aquí com a cooperació bibliotecària les activitats cooperatives en què intervenen diferents institucions bibliotecàries que 
han establert algun tipus d’acord formal i que se sustenten en algun tipus de connexió a través de xarxa informàtica. En aquesta 
descripció no s’inclouen conjunts de biblioteques regides per un mateix organisme que poden funcionar amb procediments iguals o 
molt semblants als consorcis.

2. L’impacte de l’automatització en la cooperació

Des del començament de l’automatització de biblioteques, aquesta ha actuat com a gran impulsora de la cooperació. Els primers 
indicis de cooperació bibliotecària al món els trobem en la dècada dels anys 70 en els serveis de subministrament de registres 
bibliogràfics en format MARC per part de la Library of Congress i la British National Bibliography. Aquests serveis van estimular la 
creació d’agrupacions de biblioteques per aprofitar els registres automatitzats. És el cas de l’OCLC als EUA, PICA a Holanda i la 
BLCMP a Gran Bretanya.

Les biblioteques van adquirir, en aquesta època, programes i equips per aprofitar els registres que subministraven aquests 
organismes. Normalment disposaven d’un ordinador compartit accessible a través de terminals i un sistema central amb una sola 
base de dades. Els objectius en aquells moments eren fer front a fortes despeses de l’automatització, l’estalvi de catalogació 
original i possibilitar el préstec interbibliotecari. S’havien d’automatitzar processos i els costos de l’ordinador i dels 
desenvolupaments informàtics eren molt elevats, perquè no hi havia programes fets. La cooperació en aquests anys 70 tenia, 
doncs, la finalitat d’estalviar recursos.

En els anys 80 es desenvolupen una sèrie de millores que consisteixen a l’aparició dels primers programes comercials per a 
biblioteques, en l’abaratiment dels preus dels ordinadors, la millora de les comunicacions, l’aparició de sistemes d’automatització a 
nivell local, in-house, normalment mòduls de préstec. També es creen grups de biblioteques que tenen com a vincle l’ús d’un mateix 
sistema automatitzat (xarxa Sibil a França) i es creen els primers grups d’usuaris de sistemes2.

A finals del 80, principis dels 90, les grans organitzacions anomenades "Bibliographic utilities" (OCLC, RLIN o UTLAS) evolucionen 
cap a empreses comercials subministradores de serveis. S’expandeixen els programes comercials i les xarxes de biblioteques que 
comparteixen un mateix sistema, com és el cas de les universitats de Catalunya que l’any 1991 inicien un projecte de xarxa que 
significarà l’inici del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Aquests anys són característics perquè les biblioteques 
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emprenen projectes de retroconversió dels seus fons bibliogràfics.

Si bé fins als anys 90-95 els objectius de la cooperació es basen en l’estalvi de recursos, a partir de llavors els objectius de la 
cooperació se centren més a millorar serveis i a donar accés, de forma compartida, a la informació i a coordinar els recursos per 
accedir-hi. En un inici, molts d’aquests organismes prioritzen la creació de catàlegs col·lectius amb els fons documentals de les 
seves institucions, però actualment es posa més l’èmfasi a donar accés, en general, a la informació independentment d’on 
aparegui.

Són àmbits comuns de recerca dels organismes actuals de cooperació donar accés als seus membres a butlletins o bases de 
dades electròniques de sumaris de revistes, al subministrament electrònic de documents full-text, accés a tot tipus de bases dades, 
sigui a través de xarxes de CD-ROM, remotes o descarregades localment i a la digitalització d’imatges.

Exemples d’organismes de cooperació bibliotecària als EUA són, 

●     Boston Library Consortium. Consorci de les biblioteques de Massachusetts3. 

●     CLIC, Cooperating Libraries In Consortium. Federació de biblioteques universitàries de Minneapolis4. 

●     CRL, the Center for Research Libraries. Organització que dóna accés bibliogràfic, obtenció del document, conservació i 
preservació de materials de recerca, mitjançant el programa the Cooperative Collection Development5. 

●     CONSER, Cooperative Online Serials Cataloging. Programa de cooperació en la catalogació de publicacions en sèrie6. 

●     ILLINET, llinois Library and Information Network. Xarxa de les biblioteques d'Illinois.7 

●     MELVYL System. Sistema de la universitat de Califòrnia que dóna accés, a més del catàleg col·lectiu de les biblioteques 
de la universitat, a la llista de les publicacions periòdiques de les biblioteques acadèmiques de Califòrnia i a altres bases 
de dades i recursos d'Internet8. 

●     MINITEX Library Information Network. Programa de cooperació de Minnesota, amb serveis d'obtenció del document i 
catàleg col·lectiu de publicacions periòdiques9. 

●     WRLC, Washington Research Library Consortium10. 

Més recentment han aparegut als EUA consorcis de biblioteques que basen plenament els seus objectius en compartir l’accés als 
recursos d’informació a través d’Internet11. Són: 

●     GALILEO, Georgia Library Lerning Online12. 

●     The Louisiana Library Network que prové de LOUIS (Louisiana Online University Information System)13. 

●     OhioLINK, Ohio Library and Information Network14. 

●     TexShare, Texas Library Resource Sharing Program15. 

●     VIVA, the Virtual Library of Virginia16. 

En països com Japó, Austràlia i Nova Zelanda també han sorgit xarxes de biblioteques que ofereixen bàsicament un catàleg 
col·lectiu de les institucions que els conformen: 

●     NACSIS, National Center for Science Information Systems. Centre nacional del Japó que ofereix, entre d'altres serveis, 
l'accés restringit al fons de les universitats japoneses mitjançant el catàleg col·lectiu anomenat NACSIS-CAT17. 

●     CAUL, Council of Australian University Libraries18. 

http://www.cbuc.es/11articles/11cooperacio_tort.htm (2 of 10) [26/04/2006 16:06:18]



CBUC - Més informació sobre el CBUC - Article - Marta Tort - La cooperació...

●     Western Australian Libraries19. 

●     NZBN, xarxa de biblioteques públiques, universitàries, governamentals i especialitzades de Nova Zelanda20. 

A Europa els organismes de cooperació bibliotecària són més reduïts en nombre que als EUA, però no en els serveis que ofereixen. 
Alguns exemples són: 

●     ABES, Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur que dóna accés als fons documentals de les biblioteques de 
l'ensenyament superior francès mitjançant diferents catàlegs col·lectius21. 

●     BIBOS. Xarxa de biblioteques austríaques22. 

●     Bibsys. Sistema de les biblioteques nacional, universitàries i de recerca de Noruega23. 

●     BLCMP Library Services Ltd. Organisme que ofereix sistemes i serveis d’informació a les biblioteques de Gran Bretanya. 
Prové del Birmingham Libraries Cooperative Mechanisation Project24. 

●     CURL, Consortium of University Research Libraries. Consorci format per biblioteques de recerca de Gran Bretanya25. 

●     LIBRIS. Sistema de les biblioteques universitàries, de recerca i especialitzades de Suècia26. 

●     LINNEA. Xarxa nacional d'informació de les biblioteques de Finlàndia27. 

●     PICA, Library Automation & Online Information Services. Organització holandesa que desenvolupa sistemes i serveis per 
a biblioteques i altres centres que proveeixen informació28. 

●     RERO, Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises. (Suïssa)29. 

A l’Estat espanyol, el primer consorci de biblioteques, el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, no apareix fins l’any 
199630.

A partir dels anys 90, però, s’havia iniciat la creació de xarxes de biblioteques dels propis usuaris de sistemes automatitzats com és 
el cas de RUEDO, Red Universitaria Española Dobis/Libis31. O l’any 1994, la Base de datos bibliográfica SLS España, formada pels 
usuaris del sistema automatitzat Libertas.

Més recentment, RUECA, Red Universitaria Española de Catálogos Absys gestionat per l'empresa Baratz, dóna accés al seu 
catàleg col·lectiu32.

3. Antecedents i cooperació a Catalunya

Fins entrats els anys 80 no es pot parlar de cooperació bibliotecària a Catalunya en el sentit que li hem donat en aquesta 
comunicació. L’any 1981, es crea el CRUC com a primer projecte de cooperació per conèixer les revistes de les universitats de 
Catalunya i a quina biblioteca es troben. El CRUC es forma amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i 
la Universitat Politècnica de Catalunya.

Al començament dels anys 90 diversos elements fan que es pugui iniciar la creació del Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya. Aquests elements favorables eren: una situació homogènia entre les institucions bibliotecàries cooperants, una bona 
xarxa de comunicacions, un marc territorial clarament definit i una situació política propícia fan que sigui possible crear el Consorci 
de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Organisme creat per donar millors serveis bibliotecaris a través de la cooperació, 
ofereix actualment un primer projecte totalment consolidat, el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).

El CBUC té els seus antecedents a l’any 1990, amb la creació del Grup d'Usuaris VTLS Espanya (GUVE). La Universitat Autònoma 
de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Xarxa de Biblioteques Populars de la 
Diputació de Barcelona compartien el mateix sistema automatitzat de gestió de biblioteques, el sistema VTLS. D'aquí va néixer el 
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GUVE i fruit de la col·laboració d'aquest grup va gestar-se el projecte de crear una xarxa automatitzada de biblioteques.

El març de 1991, aquestes institucions van fer un encàrrec a l'empresa VTLS, perquè fes un estudi per a la creació d'aquesta xarxa. 
Amb la base d'aquest estudi es va poder presentar l'any 1992 un projecte al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per optar als plans d'ajut de la CICYT, que va ser aprovat i redirigit com a projecte de cooperació entre les universitats 
catalanes. Durant els anys 1992, 1993 i 1994 es va implementar la primera fase del projecte, la interconnexió dels catàlegs de la 
Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, 
Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili i Universitat de Lleida.

L'any 1994 es va dedicar a l'estudi de les necessitats per a la segona fase del projecte, la creació del catàleg col·lectiu. Durant tot 
l’any 1995 es realitzen els estudis previs a la seva creació i a la fi d’aquest any i principis de 1996 es forma el CCUC33. El 7 de 
novembre de 1996 es constitueix el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) que, entre d’altres finalitats, és 
l’organisme que haurà de gestionar-lo.

4. El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)

El CBUC és un organisme públic sense finalitat de lucre format per les vuit universitats públiques de Catalunya i la Biblioteca de 
Catalunya amb l’objectiu fonamental de millorar els serveis bibliotecaris existents a través de la cooperació. Es regeix pels seus 
propis estatuts.

Els seus òrgans de govern són el Consell de Govern, que és l'òrgan superior del Consorci, i està format per dos representants de 
cada una de les entitats consorciades i dos representants del Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de 
Catalunya. És qui ha d'aprovar, entre d’altres temes, el programa global d'activitats, el pressupost, les tarifes i la plantilla de 
personal, la memòria de la gestió i del balanç de l'exercici anterior, l'acord d'admissió de nous membres, el nomenament i la 
separació dels membres de les altres comissions i els reglaments del Consorci.

La Comissió Executiva actua com a òrgan permanent d'administració, gestió i proposta, amb les facultats que li assigna el Consell 
de Govern. Està integrada per sis membres. Ha de proposar els temes que després haurà d’aprovar el Consell de Govern.

Una direcció tècnica té per funcions assolir els objectius i els criteris marcats pel Consell de Govern i la Comissió Executiva, i també 
les tasques de gestió i planificació de les activitats del Consorci. El director tècnic, per millorar la detecció de necessitats i la 
prestació de serveis, té el suport i l'assessorament d'una Comissió Tècnica formada pels directors de les biblioteques de les 
institucions consorciades i una oficina tècnica que estudia i executa els temes tècnics que se li encomanen.

L’any 1997 els membres del CBUC són la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica 
de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la 
Universitat Oberta de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya. 

L’objectiu fonamental del CBUC és millorar la qualitat dels serveis bibliotecaris existents mitjançant la cooperació bibliotecària i té 
com a finalitats: 

●     Crear i gestionar el catàleg col·lectiu de les biblioteques del consorci de manera que s'incrementi l'efectivitat de la 
investigació i de l'ensenyament en augmentar els recursos bibliotecaris disponibles de forma immediata. 

●     Incrementar la productivitat científica en millorar l'accés de la comunitat universitària catalana a les col·leccions 
bibliogràfiques existents a través de la informació bibliogràfica i del préstec interbibliotecari. 

●     Millorar els serveis bibliotecaris existents i estalviar costos en la catalogació, gràcies al fet de compartir recursos ja 
existents, especialment registres bibliogràfics i d'autoritats. 

●     Promoure plans de cooperació, serveis bibliotecaris conjunts, l'adquisició compartida de recursos i la connexió a xarxes 
nacionals i internacionals en un sector on això és especialment necessari i factible. 

●     Experimentar i fomentar l'aplicació de noves tecnologies de la informació als serveis bibliotecaris i potenciar la formació 
tecnològica del personal que treballa a les biblioteques. 

●     Col·laborar en altres iniciatives que sorgeixin de cooperació interbibliotecària i de catàlegs col·lectius, especialment en 
l'àmbit català. 
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5. El pla de treball del CBUC

El pla de treball del CBUC per a l’any 1997 s’estructura a l’entorn de dos eixos: les actuacions sectorials, destinades a enfortir el 
Consorci o a generar nous serveis i les actuacions horitzontals, destinades a mantenir el Consorci i a preparar-lo per al futur. Les 
actuacions sectorials inclouen, 

1.  Projectes cooperatius de millora dels serveis. Objectius:

●     Continuar l’estudi emprès de circulació de documents per tal d’iniciar una prova pilot que millori el procediment 
actual. 

●     Fer un estudi de viabilitat per a un projecte cooperatiu d’adquisicions de publicacions en sèrie de les institucions 
consorciades per a l’any 1998. 

●     Aprovar un conveni d’accés a les biblioteques consorciades del professorat, del personal investigador i dels 
estudiants de doctorat de les institucions consorciades. 

●     Fer un estudi previ i fer propostes per a compres cooperatives i concursos conjunts de materials i equipaments 
bibliotecaris.

2.  El Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya. Objectius:

●     Definir els criteris d’incorporació d’institucions al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya, acordar les 
institucions concretes que es podran incorporar l’any 1997, fins a un màxim de 4, i iniciar-ne el procés 
d’integració. 

●     Continuar millorant la qualitat del Catàleg a partir de la depuració de la base de dades i de l’aprovació de 
normatives de catalogació. 

●     Fer els estudis tècnics previs i endegar una base de dades dels sumaris de les revistes subscrites per les 
biblioteques de les entitats consorciades. 

3.  Altres recursos d’informació en xarxa, amb l’objectiu de fer els estudis tècnics, legals i econòmics que permetin identificar 
les millors opcions per tal de compartir l’accés a altres bases de dades. 

Les actuacions horitzontals inclouen, 

1.  Finançament del Consorci amb l’objectiu de fer un estudi d’un model de finançament a mig termini per al Consorci. 

2.  Difusió del Consorci i de les seves activitats, amb l’objectiu de continuar la tasca de difusió de les activitats del Consorci a 
través de la web del Consorci, articles i la presència a congressos i altres activitats bibliotecàries. 

3.  Exploració del futur, amb els objectius de finançar projectes de recerca que permetin en un futur iniciar projectes nous i 
establir un pla d’actuacions 1997-1999. 

6. El Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

El CCUC, primer projecte del Consorci, és una base de dades col·lectiva, multidisciplinària, que referencia i localitza la totalitat dels 
fons bibliogràfics de les institucions que el conformen34. Incorpora els registres a través d’un rigorós i complex sistema de control de 
duplicats (el nombre de registres duplicats eliminats fins avui ha estat de 337.592)35.

El CCUC es troba en un procés de millora contínua i reflecteix els estàndards catalans i internacionals. Actualment 288 bibliotecaris 
cataloguen contra aquesta base de dades, i l’Oficina Tècnica del CCUC realitza periòdicament el control de qualitat de la base de 
dades. Per obtenir informació més completa sobre la catalogació al CCUC, vegeu la comunicació que Lourdes Oliva, Mercè Ramon, 
Joana Roig i Andreu Sulé han elaborat per a aquestes Jornades36.
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A dos de juliol de 1997 el CCUC conté 1.302.672 registres bibliogràfics, 110.664 col·leccions de revistes i 2.579.608 entrades 
d’autor, títol i matèria. A més de la seva condició multidisciplinària, el CCUC referencia documents en diferents llengües i llocs de 
publicació:

Principals llengües dels documents:

Castellà 41.77%

Anglès 24.60%

Català 12.81%

Francès 10.28%

Italià 3.85%

Alemany 2.84%

Altres 3.86%

País de publicació dels documents: 

Catalunya 26.52%

Espanya 22.53%

Estats Units d'Amèrica 11.17%

França 8.59%

Regne Unit 7.85%

Itàlia 4.03%

Alemanya 2.41%

Altres 16.86%

Els objectius concrets del CCUC se centren a millorar l’accés a la informació bibliogràfica de les institucions consorciades, estalviar 
recursos de catalogació, facilitar la gestió del préstec interbibliotecari i desenvolupar i mantenir estàndards.

Ara per ara, l’accés al CCUC és obert a tothom per a la consulta i còpia de registres. D’octubre de 1996 a juny de 1997, el nombre 
de consultes realitzades per autor, títol, matèria i paraula clau per part d’institucions externes és de 96.552. L’ordinador on resideix 
el CCUC és un HP3000/987SX/159 que funciona amb el sistema operatiu MPE/iX i té una capacitat de 256 usuaris simultanis. A 
juliol de 1997 éstà utilitzant la versió de programari VTLS 94.1.13.

Els catàlegs de les institucions membres del CBUC i el propi CCUC estan connectats informàticament entre si a través de l’Anella 
Científica, que és una línia d’alta velocitat per a ús científic gestionada pel Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) i 
patrocinada per la Fundació Catalana per a la Recerca. Físicament, l'Anella es basa en un cablatge de fibra òptica estès per 
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Telefònica dotat d'una capacitat de transmissió de 34 Mbps.

7. Altres projectes del CBUC

A més del catàleg col·lectiu, el CBUC ofereix altres projectes als seus consorciats no només relacionats amb donar accés i 
compartir recursos físics sinó també amb l’accés i la compartició de recursos electrònics.

Un dels objectius del CBUC és millorar el servei de préstec interbibliotecari existent actualment entre les seves institucions. Això ha 
de suposar millorar l’accés a les col·leccions bibliogràfiques de les institucions consorciades, agilitar i simplificar processos 
administratius, reduir costos i temps de tramesa de documents. Per això s’han establert per a l’any 1997 els següents objectius: 

●     Elaborar un reglament per a la circulació de documents. 

●     Definir les tarifes d’ús de la circulació de documents entre les institucions consorciades. 

●     Estudiar i realitzar proves de distribució de documents que redueixin el temps de circulació. 

●     Estudiar i realitzar proves de transmissió electrònica de documents per als articles de revista. 

Entre aquests, cal destacar el nou servei de distribució de documents que ha engegat el CBUC entre les seves institucions a través 
d’una empresa de missatgeria que assegura 24 hores de temps de tramesa dels documents des que el document surt de la 
institució distribuïdora fins que arriba a la institució sol·licitant. Per obtenir informació més completa del servei de circulació de 
documents del CBUC, vegeu la comunicació que Laia Casares, Montse Edo, Montse Olivé i Josep Manuel Rodríguez han elaborat 
per a aquestes Jornades37.

A més dels propòsits tradicionals de compartir i donar accés a recursos físics o "impresos", ja hem comentat que recentment les 
biblioteques universitàries i de recerca estan constituint-se en consorcis per donar accés comú als recursos electrònics a través 
d’Internet. Aquests recursos inclouen bases de dades d’abstracts, publicacions electròniques full-text, imatges digitalitzades, etc.

En aquesta mateixa línia el CBUC està treballant en la implementació de dos projectes que es refereixen, en una fase inicial, a 
donar accés compartit a bases de dades i a crear una base de dades pròpia amb els sumaris electrònics de les revistes subscrites 
per les pròpies institucions consorciades. Per obtenir informació més completa d’aquests projectes, vegeu la comunicació que ha 
elaborat Albert Boada per a aquestes Jornades38.

8. Aprenentatges

Si fem un breu resum dels resultats aconseguits en aquests vuit mesos que han passat des de la constitució del CBUC i d’un any i 
mig de funcionament del CCUC, destacaríem que: 

●     El CCUC apareix com un projecte consolidat. S’ha convertit en una base de dades consultable, reconeguda per la 
comunitat bibliotecària catalana i de l’Estat espanyol, i una part important de bibliotecaris la utilitzen com a font de 
catalogació. S’han aconseguit uns resultats importants en l’estandardització de pautes bàsiques de catalogació del CCUC. 
Part d’aquests resultats, fruit de llargs treballs i cerca de consens no havien estat mai assolits independentment per part 
de les institucions consorciades. 

●     S’ha augmentat el percentatge de catalogació per còpia que mantenien abans la majoria d’institucions consorciades en els 
seus catàlegs locals (actualment un 55% de catalogació al CCUC es realitza a través de la còpia de registres, tenint en 
compte que ens referim a títols i no a volums físics, la qual cosa augmentaria considerablement el percentatge de 
catalogació per còpia). Aquest percentatge s’ha de veure augmentat en gran manera després d’una sèrie de millores que 
es duran a terme abans que finalitzi l’any 1997 que permetran la còpia en línia de prop d’un milió de registres espanyols i 
en llengua anglesa. 

●     L’aprovació del Reglament de circulació de documents ha comportat, entre d’altres millores, l’agilització dels processos 
administratius del servei i la unificació de tarifes d’ús intern entre les institucions consorciades. La distribució de 
documents a través d’una empresa de missatgeria ha permès millorar el servei de circulació de documents de manera 
ràpida i tangible. 

Com a treballs pendents més immediats d’implementació, alguns de considerable envergadura, podem esmentar: 
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●     Millorar el procés de circulació de documents també en el circuit intern de cada institució i dissenyar i implementar un 
programa que permeti la sol·licitud electrònica de documents a través del CCUC. 

●     Avançar en el tema de les compres conjuntes entre les institucions consorciades. 

●     Que l’accés a totes les biblioteques consorciades i als serveis que ofereixen sigui obert a tots els usuaris d’aquestes 
biblioteques. 

●     Incorporar al CCUC registres bibliogràfics de noves institucions per fer-lo més vast i més ric en contingut. 

●     Planificar i implementar programes de millora de qualitat del CCUC, un programa de control d’autoritats i, en general, de 
control i manteniment de tota la base de dades. 

●     Implementar els projectes d’accés a bases de dades i creació d’un butlletí electrònic de les revistes subscrites per les 
institucions consorciades i altres projectes relacionats amb l’accés a la informació electrònica com, per exemple, accés a 
publicacions electròniques full-text i imatges digitalitzades. 

Des dels seus inicis fins ara diversos temes han dificultat la gestió del projecte de creació del CBUC:

L’alentiment dels calendaris de les càrregues inicials de registres feia inacabables els processos d’integració de cada institució 
(solució manual dels possibles duplicats que apareixien després de cada càrrega, formació dels catalogadors, inici de la catalogació 
directa al CCUC).

El xoc de la cultura espanyola envers la cultura nord-americana ha dificultat les negociacions amb empreses distribuïdores que han 
alentit la implementació de nous programes i millores del sistema automatitzat del CCUC. La metodologia de treball en ambdues 
cultures és diferent i, en alguns processos, totalment oposada.

El procediment de catalogació directa contra la base de dades del CCUC ha obert un debat sobre catalogació en un sistema 
central. La falta de motivació de part dels bibliotecaris, possiblement perquè que no havien estat informats correctament sobre els 
canvis que haurien de viure, i trobar-se que de cop i volta havien de catalogar "en una base de dades que no era la seva" ha estat 
un dels primers problemes que han aparegut.

Els problemes de les comunicacions informàtiques que han patit i/o pateixen algunes institucions, sigui per l’Anella Científica sigui 
per problemes locals, han tendit a fer al CCUC "culpable de tot".

Com a principals factors d’èxit del CBUC, per contra, podem destacar el recolzament i el finançament del Comissionat per a 
Universitat i Recerca de la Generalitat de Catalunya i els ajuts concedits, com el cas de la CIRIT, que han donat una seguretat i una 
visió de futur imprescindibles per tirar endavant el projecte. El fet que els processos hagin estat guiats centralitzadament, disposant 
de persones clau a cada procés i de personal especialitzat en cadascun dels àmbits de treball, i per últim, una gran intuïció i visió 
per part de les persones que han guiat el projecte.

Barcelona, juliol de 1997.
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