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Més informació sobre el CBUC

Accés a la informació en entorns de cooperació interbibliotecària. Els projectes del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya. 

ALBERT BOADA 

1. Introducció 

Sembla clar que ens trobem immersos en un procés en el qual les innovacions tècniques en matèria de gestió de la 
informació són contínues i de gran relevància, però no sembla ser menys cert que en termes generals podríem afirmar 
que ens trobem encara en una fase de desenvolupament de noves tecnologies i de perfeccionament d'aquestes, sense 
que la seva completa integració s'hagi produït encara, tot i que en podem entreveure algunes de les seves possibilitats.

Dins d'aquest marc, del qual, certament, aquestes Jornades en són un reflex, parlar de projectes "d'innovació tecnològica" 
del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) implica precisar acuradament en quin termes ens 
movem.

El treball cooperatiu en l'àmbit bibliotecari és un fenomen generalitzat, en franca expansió i, des de la nostra perspectiva, 
l’única via possible a través de la qual les biblioteques poden arribar a estar en disposició de posar a l'abast dels seus 
usuaris els ingents i geomètricament creixents recursos documentals existents. No és, però, l'objecte d'aquesta ponència 
analitzar globalment el fenomen de la cooperació bibliotecària, sinó restringir aquesta anàlisi al desenvolupament de 
projectes d’interconnexió i gestió electrònica de documentació, i en concret, glossar quins han estat els projectes que en 
aquest sentit s'han endegat des del CBUC.

La cooperació interbibliotecària en temes relatius a xarxes i gestió electrònica de documents ha començat a donar 
interessants resultats a Catalunya. Així productes de col·laboració internacional desenvolupats amb finançament europeu i 
consolidats tals com Decomate o d'altres en desenvolupament com Educate, Mecano, Borges, Biblink o Listed1 han 
marcat noves línies de treball, així com una considerable experiència transferible a futurs nous projectes. 

2. Els projectes tecnològics del CBUC 

Tot i les experiències acumulades pel conjunt de les institucions que conformen el CBUC en les seves participacions en 
projectes europeus, no és aquest el sentit que han pres fins enguany els projectes tecnològics del CBUC.

Per contra, no s'ha tractat de dissenyar i desenvolupar noves tecnologies associades a la gestió documental en l'àmbit 
bibliotecari. Ni són aquests els objectius del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, ni es disposa 
d'infraestructura material, tècnica ni humana per a fer-ho. S'ha tractat, en canvi, de fer extensiu al col·lectiu de membres 
del Consorci, i en conseqüència a la comunitat universitària catalana considerada globalment, l'accés a recursos, ja 
disponibles, desenvolupats, o en fase de desenvolupament, en molts casos en alguna o algunes de les institucions 
membres.

Des del nostre punt de vista, la gran innovació que suposen els nostres projectes es concreta en el tractament 
cooperatiu dels recursos tecnològics existents. És a dir, cap dels elements incorporats en els projectes representen 
cap novetat extraordinària, ni tant sols dins de l'àmbit de les institucions que conformen el CBUC. La veritable novetat és 
el desenvolupament cooperatiu de projectes comuns (independents dels projectes propis de cada una de les institucions). 
Concretant, pot afirmar-se que els projectes tecnològics del CBUC definits al pla d'actuacions del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya per 1997 es tradueixen en tres línies de treball: 

1.  Desenvolupar nous recursos documentals d'interès general entre els consorciats, el desenvolupament 
col·lectiu dels quals comporta avantatges addicionals al simple abaratiment dels costos de desenvolupament 
d'aquests recursos per part de cada una de les institucions interessades. Dit d'altra forma, el desenvolupament 
cooperatiu (el "tot") comporta uns avantatges més enllà dels aspectes purament econòmics que la suma de 
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cada una de les institucions ("les parts") no poden igualar. 

2.  Adquisició i implementació de tecnologies i, especialment, articulació de formes i vies de cooperació que 
permetin, sobre aquestes tecnologies, en principi, ben conegudes i testades -i potser ja en ús a algunes de les 
institucions del Consorci- l'abaratiment dels costos derivats de la disponibilitat del recurs en qüestió. 

3.  Millora i optimització de l'accés al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC). Que 
enguany es concreta amb l'implementació de la interfície Web Gateway i del Component Parts Software de 
VTLS. 

Dins de la primera línia de treball cal emmarcar el projecte de desenvolupament d'un butlletí de sumaris electrònics de les 
revistes científiques subscrites per les institucions consorciades, i dins de la segona el projecte d'accés compartit a bases 
de dades i la realització dels estudis pilots adreçats a l'implementació del programari Ariel per l'intercanvi electrònic de 
documents entre les institucions del CBUC. 

Centrarem, no obstant, aquesta ponència en la descripció dels projectes de butlletí de sumaris i accés compartit a bases 
de dades. 

3. El projecte de butlletí electrònic de sumaris de revistes del CBUC 

L'accés per part dels usuaris als sumaris electrònics de les revistes disponibles en els fons bibliogràfics suposa un 
projecte àmplia i diversament desenvolupat per diverses entitats vinculades, principalment, a la distribució de les mateixes 
revistes, i també per un considerable nombre d'universitats i institucions de recerca espanyoles i estrangeres. Sense 
entrar, de moment, en les generalitats d'aquests projectes, i en la descripció de les pròpies del projecte del Consorci, 
caldria potser, revisar els avantatges derivats de disposar d'un accés remot als sumaris de les revistes disponibles pels 
membres d'un col·lectiu com pot ser el CBUC.

Descriure els avantatges inherents a l'accés als sumaris electrònics de les revistes d'una única biblioteca és, 
indubtablement, una tasca prou gratificant i suggeridora. S'entén, però, que aquesta no és la nostra tasca, ni, naturalment, 
l'objecte d'aquesta ponència. Senyalem, no obstant, alguns dels avantatges que es deriven del fet de disposar d'un butlletí 
de sumaris col·lectiu: 

●     L'usuari, és a dir, els membres de la comunitat universitària (personal docent, investigador, discents i PAS) 
poden accedir als continguts d'un major nombre de revistes, fins i tot d'aquelles que no estan subscrites per la 
seva pròpia institució. 

●     En un context investigador on els equips interdisciplinaris i interdepartamentals assoleixen un paper cada cop 
més rellevant, els recursos compartits permeten a membres de diferents institucions de recerca (membres del 
Consorci) accedir a recursos que potser no són accesibles en l'àmbit estricte de la seva institució. 

Cal destacar també, si bé no és una característica exclusiva dels recursos compartits, que la gestió informatitzada dels 
sumaris permet, mitjançant l'anàlisi estadística dels accessos, millorar el control de la rendibilitat de les col·leccions, i en 
conseqüència la gestió i la qualitat d'aquestes, sent viable en aquest sentit, una planificació conjunta del volum i la 
distribució institucional de les col·leccions. 

Fetes aquestes consideracions caldria, doncs, descriure les generalitats dels projectes que des del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya s'han revisat i que s'han avaluat en funció dels següents criteris: 

●     Forma d'accés als sumaris

●     Format dels sumaris

●     Cercabilitat dels sumaris
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●     Forma d'Interacció amb l'usuari

●     Connexió dels sumaris amb altres serveis electrònics

Forma d'accés als sumaris:

En funció del volum de les col·leccions disponibles per la institució, i del nombre d'aquestes que es pretén incloure en el 
butlletí de sumaris electrònic, els gestors dels diferents projectes avaluats han optat entre l'obtenció dels sumaris en 
format electrònic dels propis grans distribuïdors de revistes (amb diferent grau de mecanització i, obviament, diferents 
polítiques comercials al respecte), o la mecanització per sí mateixos dels sumaris, ja sigui mitjançant l'escannejat del 
sumari original, la inclusió del document en formats d'edició (PDF) o la còpia del sumari en llenguatge HTML. 

Format dels sumaris:

El format es veu determinat per la forma d'accés als sumaris i per les prestacions de connectivitat i cercabilitat que es 
pretén obtenir del butlletí. Les opcions en aquest sentit es polaritzen entre els formats que genèricament podem 
anomenar gràfics (gif i jpg producte de l'escannejat del document original, o PDF) i el format SGML/HTML.

Cercabilitat dels sumaris:

En funció, principalment, del nombre de revistes i de la forma que es pretén que prengui la interacció amb l'usuari, i 
naturalment, condicionat pel format dels sumaris, s'usen o no sistemes de cerca per la localització de les revistes i els 
articles desitjats. En general, val a dir que donat el caire encara inicial dels butlletins desenvolupats per institucions 
universitàries, i conseqüentment del limitat nombre de revistes incloses, encara no s'ha fet necessari l'ús d'aquests (si bé 
hi ha projectes que ja ho contemplen). En el cas dels productes no comercials, el llistat alfabètic de revistes és el principal 
recurs de localització de la col·lecció desitjada. En el cas dels productes comercials, tant pel nombre de revistes incloses, 
com per les necessitats intrínseques d'oferir un producte amb estàndard de qualitat i funcionalitat elevats l'ús de cercadors 
és habitual.

Forma d'Interacció amb l'usuari:

En general, tots els butlletins revisats estableixen el seu marc d'interacció amb l'usuari a través del World Wide Web, de 
forma que és l'usuari qui s'adreça al servidor dels sumaris per cercar-hi la informació que necessita. Ara bé, existeixen 
també projectes que permeten addicionalment l'enviament dels sumaris de les revistes prèviament seleccionades a través 
del correu electrònic, reduint d'aquesta forma l'accés al servidor World Wide Web.

Connexió dels sumaris amb altres serveis electrònics:

Directament relacionat amb la interacció amb l'usuari que es pretén i amb el format dels sumaris, cal esmentar les 
possibilitats d'interacció amb altres serveis electrònics que paral·lelament algunes entitats ofereixen o pensen oferir. 
Connexions a serveis tals com: obtenció de documents, enllaços amb els catàlegs bibliogràfics de les institucions, accés 
al text complet dels articles, etc.

Finalment, i paral·lelament a la definició d'un model des d'una perspectiva estrictament tècnica, cal també prendre en 
consideració, especialment quan ens movem en entorns cooperatius, qüestions i problemàtiques derivades de 
l'especificitat d'aquest entorn, com per exemple, qüestions relatives a la més que probable disparitat quant als 
distribuïdors i proveïdors de revistes de les entitats, així com derivades de la pròpia selecció dels títols a incorporar en el 
butlletí, que en cas concret del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya ha significat treballar amb un total de 
més de 110.000 títols-113.776 concretament2. Aquesta xifra es va reduir a 33.000 ja que es va considerar com a criteri 
fonamental de selecció el fet que la col·lecció estigués "viva" i procedís de subscripció. La selecció final es va situar al 
voltant dels 9.000 títols.

Després de revisar els projectes de sumaris més rellevants per les seves particularitats i les opcions tècniques 
seleccionades, es va determinar les especificacions principals que la solució adoptada hauria de complir. Entre els 
projectes revisats, cal destacar per les seves similituds amb el projecte del CBUC o per les particularitats de les solucions 
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adoptades els següents projectes:

1.  Sumaris de revistes de la Universitat Politècnica de Catalunya.
http://biblio.upc.es/sumaris/indoce.htm

2.  Sumaris de revistes de la Universitat Oberta de Catalunya.
http://biblio.uoc.es/revistes/revistes.htm

3.  Sumaris de revistes de la Universidad de Alcalá (usant Swetscan de Swets).
http://www.alcala.es/biblio/revial.html

4.  Sumaris de revistes de la Universidad de León.
http://www.unileon.es/ser/serbubc/meses.html

5.  Online contents OCL (Pica; Holanda).
http://www.pica.nl/docs/en/obndbas/olc.html

6.  GALILEO (Georgia Library Learning On-Line) (USA).
http://www.galileo.peachnet.edu

El model definit serà en conseqüència, un model probablement compatible i complementari amb el gestor del CCUC (Web 
Gateway de VTLS), i capaç de gestionar de forma eficient l'elevat nombre de títols i accessos d'usuaris. En aquest sentit 
s'ha de considerar necessària la implementació d'un motor de cerca (que permeti la localització ràpida dels títols i articles 
desitjats) així com l'avaluació de la utilitat d'implementar un subsistema de lliurament dels sumaris a través del correu 
electrònic. 

4. El projecte d'accés compartit a bases de dades del CBUC 

La creixent demanda per part dels usuaris d'accés a les principals bases de dades, lligat a les contencions 
pressupostàries que l'actual situació econòmica imposa a les institucions de recerca, ha propiciat que en els darrers anys 
s'hagin desenvolupat diversos projectes per optimitzar l'accés a les bases de dades subscrites per aquestes. Així doncs, 
és ja completament habitual que les universitats i altres institucions de recerca ofereixin accés a les seves bases de dades 
a través de les xarxes locals (LAN's) i de les xarxes d'àrea ampla (WAN's). El desenvolupament de les infraestructures 
telemàtiques, i de les grans xarxes de comunicació (especialment Internet) ha propiciat el desenvolupament de vies i 
formes d'accés des d'ordinadors no connectats físicament a les xarxes de les institucions de recerca.

Dins d'aquest context, en el qual conviuen diverses solucions tècniques per donar accés simultani a diversos usuaris a 
una base de dades, s'endegà el projecte del CBUC d'accés col·lectiu a bases de dades.

El projecte s'està desenvolupant en diverses fases, la primera de les quals consisteix a determinar el nombre total de 
bases de dades subscrites per les institucions consorciades (299), la coincidència de subscripció d'aquestes, així com les 
plataformes i tecnologies sobre les quals s'han implementat.

La següent taula mostra les coincidències de subscripció de les bases detectades entre les institucions del CBUC. 
Aquests valors poden considerar-se elevats donat el nombre total de bases de dades subscrites per cada una de les 
institucions. Com exemple cal considerar que una institució com la Universitat Pompeu Fabra, amb un total de 39 bases 
de dades subscrites en comparteixen 26 amb una altra institució, com és en aquest cas, la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

  UB UAB UPC UPF UDG UDL UOC URV BC

UB - 48 17 18 22 12 5 18 19
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UAB 48 - 16 26 23 9 4 16 18

UPC 17 16 - 8 5 5 1 5 8

UPF 18 26 8 - 8 4 2 9 12

UDG 22 23 5 8 - 8 2 13 8

UDL 12 9 5 4 8 - 1 8 2

UOC 5 4 1 2 2 1 - 2 2

URV 18 16 5 9 13 8 2 - 6

BC 19 18 8 12 8 2 2 6 -

Pel que fa a les bases de dades pròpiament dites, la següent taula ens mostra la seva distribució quant a coincidència de 
subscripció:

Coincidència de subscripció

Nombre d’institucions

(9 en total)

Nombre de bases de dades

9 1

8 1

7 0

6 3

5 6

4 17

3 25

2 43

1 203

Aquestes dades es veuen reforçades en el cas de les bases de dades que es poden considerar prioritàries per les 
institucions donat que s'han implementat mitjançant accessos multiusuari (89 en total).

Tanmateix, s'ha classificat aquestes 89 bases de dades considerades prioritàries en 6 àrees temàtiques definides amb la 
finalitat de representar els interessos diversos de les 9 institucions membres del CBUC. Es pot veure com 32 bases de 
dades pertanyen al grup d’obres generals i de referència i 57 a la resta d’àmbits (19 a ciències jurídiques i econòmiques, 
10 a ciències socials i humanitats, 9 a ciències de la salut, 9 a ciències pures i de la natura i 10 a enginyeries).

Aquesta classificació temàtica s'ha emprat per definir 3 bases nuclears per cada una de les àrees, entre les quals 
seleccionar aquelles que s'implementarien mitjançant un accés col·lectiu. 

Un cop definit el subgrup de bases nuclears, es procedirà a anar seleccionant l’opció tècnica més adequada per la seva 
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implementació. Les opcions tècniques contemplades poden agrupar-se en tres tipologies: 

1.  Accés extern a les torres de CD-ROM. 

2.  Descàrrega local de les bases de dades. 

❍     ERL. 

❍     OVIDNET. 

❍     Altres. 

3.  Accés mitjançant subministrador extern (productes comercials mitjançant accessos en línia, del tipus: 
Firstsearch, Ebscohost, Carl@dialog, etc). 

5. Aprenentatges derivats 

El desenvolupament dels projectes tecnològics del CBUC genera, i es presumible que ho continuï fent, un important 
bagatge d'aprenentatges i dades d'elevat interès, no tant sols per les institucions membres o vinculades al CBUC, sinó, 
pensem, també per a tota la comunitat bibliotecària catalana i de la resta de l'Estat. 

En concret, podríem agrupar els aprenentatges obtinguts de la nostra experiència en tres àmbits: 

1.  Aprenentatges procedimentals.

Les particularitats que imposa el consorci com a entitat jurídica, comporten l'existència d'una dinàmica de presa 
de decisions que en molts casos difereix profundament de les dinàmiques habituals de cada una de les 
institucions consorciades. En altres paraules, els processos de presa de decisions (fonamentals en tot tipus de 
projectes) en entorns de cooperació, obeeixen a unes regles pròpies i, en general, a terminis, quant a temps, 
més elevats. 

Tanmateix, els modes i formes de representació de les voluntats, interessos i sensibilitats institucionals de cada 
un dels membres del Consorci, o de projectes de cooperació en general, implica l'assumpció d'unes dinàmiques 
de treball especials i que, per tant, s'han de prendre en consideració en tot projecte futur dins del propi marc del 
CBUC o en qualsevol projecte alié de cooperació bibliotecària.

2.  Dades relatives a les pròpies institucions consorciades i en relació a les altres.

Un dels resultats més espectaculars per la seva evidència i per l'innegable efecte motivador vers la cooperació 
bibliotecària és l'obtenció de dades objectives de les institucions implicades i el creuament d'aquestes que tot 
projecte cooperatiu comporta. En el cas dels projectes del CBUC s'ha obtingut dades relatives a les institucions 
membres i d'aquestes en relació a les altres que les pròpies institucions desconeixien. Aspectes concrets 
relatius al control i coincidència de subscripció de les col·leccions de revistes, o sobre el nombre total, 
coincidència de subscripció o modes d'implementació de les bases de dades, en són l'exemple.

3.  Aprenentatges tècnics.

Si bé, tal com ja s'ha dit anteriorment, cap de les tecnologies estudiades en els projectes del CBUC ha 
representat una veritable innovació en si mateixes ja que totes son tecnologies provades anteriorment, no per 
això s'ha d'interpretar que no sigui factible esperar obtenir importants aprenentatges des del punt de vista 
estrictament tècnic. En concret, i amb la cautela i les limitacions que imposa l'estat actual de desenvolupament 
dels projectes, s'espera obtenir valuosa informació sobre la fiabilitat i rendiment de les solucions tècniques 
escollides donades les condicions particulars (quant a quantitat d'accessos i volum d'informació a tractar i 
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gestionar) que l'accés per part de 9 institucions pot comportar. 

Albert Boada
Juliol de 1997.
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