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RESUM 

Aquest article presenta els resultats d’una enquesta Delphi internacional i interdisciplinària sobre el 
desenvolupament futur de les revistes electròniques. El quadre d’experts constà de 45 científics, 
editors, bibliotecaris, agents de revistes i consultors. L’enquesta cobria cinc àrees d’interès sobre 
revistes electròniques: el futur rol de la literatura erudita en suport revista, escenaris per a les 
revistes del futur; crisi en les publicacions en sèrie; arxiu de revistes electròniques i nous models en 
l’adquisició i l’accés. L’enquesta Delphi va estudiar els canvis esperats durant els propers cinc a 
deu anys. Els resultats són analitzats i indiquen que, durant els seus 300 anys d’història, les 
revistes mai no han afrontat tants de canvis com els que experimenten ara, o els que s’esperen 
durant els propers cinc a deu anys. 
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INTRODUCCIÓ 
 
Des del punt de vista del científic, bibliotecari o editorial és molt important tenir una idea de quins 
desenvolupaments i tendències dominaran el món de les revistes durant els propers deu anys. Els 
científics estan molt preocupats perquè les seves troballes no s’estan donant a conèixer tant 
efectivament ni eficientment com demanen. Les biblioteques universitàries de recerca estan sent 
forçades a cancel·lar subscripcions com a resultat de l’increment de preus. I els editors han de fer 
inversions molt importants en noves tecnologies per poder continuar sent competitius. Tots aquests 
agents estan molt afectats pels canvis en el camp de l’edició de revistes erudites. 
 
Hi ha una gran quantitat de literatura dedicada a l’especulació sobre el desenvolupament futur de la 
comunicació erudita. La majoria pot ser descrita com a escenaris o pronòstics de persones 
individuals que presenten les seves idees sobre el futur als seus col·legues. Alguns d’aquests 
escenaris han esdevingut àmpliament coneguts degut a la autoritat o la popularitat del seu autor 
(Lancaster, 1978; Harnad, 1994; Odlyzko, 1996). 
 
No obstant, no hi ha moltes previsions que es basin en mètodes estandaritzats de prospecció del 
futur. En aquests casos, la tècnica Delphi és sovint el mètode escollit, sobretot per la seva 
flexibilitat, facilitat de maneig i ús d’opinions d’experts. Algunes enquestes ens han ofert una anàlisi 
molt valuosa sobre els desenvolupament en la comunicació (Rauch, 1978; Koskiala and Huhtanen, 
1989). Malgrat tot, cap d’aquests estudis s’orienta exclusivament cap a les revistes universitàries i 
l’enquesta Delphi presentada en aquest article, vol omplir aquest buit. L’objectiu principal de l’estudi 
és proveir als professionals de la biblioteconomia i de les ciències de la informació un instrument 
qualificat de planificació per als propers anys. 
 
 
METODOLOGIA 
 
La tècnica Delphi va ser escollida com el mètode apropiat per a realitzar previsions sobre els 
desenvolupaments futurs de les revistes electròniques. Els principals temes recollits per l’enquesta 
poden ser resumits en aquests: 
 

• Quin serà el paper futur o la funció de les revistes electròniques en la comunicació i 
informació erudites? 

• Quin aspecte podrien tenir les revistes electròniques en el futur? 
• Quina contribució podrien aportar les revistes electròniques per alleugerir l’actual crisi? 
• Durant quant de temps es pot garantir la disponibilitat de les revistes electròniques? 
• Quin tipus d’adquisició i accessibilitat serà millor acceptat i més habitualment usat? 
• Quines innovacions tecnològiques i desenvolupaments s’esperen en l’àmbit de l’edició 
electrònica? 

 
Distingir clarament entre revistes electròniques i impreses esdevé cada vegada més difícil. Per una 
banda, més i més revistes impreses són accessibles electrònicament, per l’altra banda, es fan 
versions retrospectives en paper de revistes electròniques per raons d’arxiu. Si parlem de la 
“revista del futur”, està clar que per a tots els professionals aquest material serà accessible 
electrònicament i, no obstant, potser també ho serà en paper. Per tant, un estudi que avaluï el futur 
de les revistes electròniques inclourà abastament el futur de les revistes impreses. Malgrat que la 
present enquesta Delphi s’orienta principalment cap a les revistes electròniques, es pot afirmar que 
molts dels resultats són vàlids també per a les revistes impreses. 
 
Donada la complexitat dels temes a tractar, es va considerar essencial que els experts membres 
del grup d’enquestats tinguessin una bona competència tant en l’àrea de la publicació electrònica 
com un bon coneixement o experiència en l’àmbit de les ciències de la informació. Pensant que 
aquests canvis afecten totes les àrees de la comunicació erudita i tenen lloc en un mercat 
globalitzat, el grup d’experts de l’enquesta havia de ser tant interdisciplinari com internacional. La 
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mostra va constar de 45 membres –deu científics, nou editors, tres agents de revistes, dinou 
bibliotecaris i quatre consultors- d’Alemanya –16-, Regne Unit –deu-, Holanda –cinc-, Estats Units –
quatre-, Àustria –quatre-, Suïssa –tres-, Bèlgica –un-, França –un- i Sudàfrica –un-. 
 
L’enquesta Delphi va tenir lloc entre febrer i desembre de 1999 i va constar de dues parts. A la Part 
I als interlocutors se’ls va demanar la seva opinió escrita sobre unes quantes qüestions molt 
àmplies (v. l’Apèndix). Les diferents idees i punts de vista revelats a la Part I van formar la base per 
a preguntes més detallades a la Part II. La Part II va consistir en dues rondes successives en les 
quals els experts van haver d’establir desenvolupaments específics i escenaris. Els experts van 
treballar amb una escala de l’1 (gens desitjable/probable) al 5 (molt desitjable/probable) per tal 
d’avaluar quant desitjable o probable eren els desenvolupaments. Quan va semblar apropiat, les 
qüestions van incloure estimacions sobre l’any previst de l’esdeveniment o canvi (de 2000 a 2010, 
"més tard" o "mai"). D’acord amb la tècnica Delphi, tots els qüestionaris van ser  anònims i els 
membres del grup van tenir retroalimentació entre les dues rondes. Dels tres qüestionaris enviats a 
tots els entrevistats, entre el 86.7% i el 93.3% van ser retornats, és a dir contestats. (v. Figura 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Organització de l’enquesta Delphi sobre el desenvolupament futur  
  de les revistes electròniques 

 
 
 
RESULTATS DE L’ENQUESTA 
 
Totes les qüestions estudiades en l’enquesta poden ser classificades en un d’aquests sis apartats: 
 

(1) Desenvolupaments generals en el camp de la comunicació erudita. 
(2) Descripció de la "revista electrònica del futur". 
(3) La crisi de les publicacions en sèrie i models alternatius per a les revistes. 
(4) Arxiu de revistes electròniques. 
(5) Nous models de preus i d’accés per a les revistes electròniques. 
(6) Innovacions i desenvolupaments tecnològics. 

 
Aquestes categories van ser triades per a la presentació dels resultats en aquest article i formen els 
subencapçalaments per a les seccions que anirem trobant més endavant, amb l’excepció de la 
categoria 6, Innovacions i desenvolupaments tecnològics. Aquests desenvolupaments no van ser 
estudiats en detall, però s’inclou un breu sumari dels resultats en la versió final de la tesi doctoral. 
 

 
Ronda 1 

 
Ronda 2

 
Ronda 3

Retroalimentació Retroalimentació

Febrer 1999 
91,1% questionaris 
retornats 

Octubre 1999
86,7% retornats

Juliol 1999 
93,3% 
retornats 
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DESENVOLUPAMENTS GENERALS EN EL CAMP DE LA COMUNICACIÓ ERUDITA 
 
El primer paquet de preguntes en l’enquesta Delphi va avaluar el rol actual i futur de les revistes 
d’especialització. Els resultats que es donen aquí indiquen que els experts esperen canvis 
significants en l’àrea de la comunicació i informació erudites en la propera dècada. 
 
Mirant enrere, cap al món de les revistes en els darrers 50 anys es pot dir que les revistes 
compleixen tradicionalment les funcions de: 
 

• certificació de les dates de publicació de la recerca (“priority stamping”); 
• construir una base col·lectiva de coneixement; 
• distribució i comunicació de descobriments de la recerca; 
• facilitar les citacions d’articles;  
• control de qualitat;  
• recompensa i reconeixement, i 
• construir comunitats d’interessos (v.t. Schaffner, 1994).  

 
Les respostes de la primera ronda mostren que els experts encara situen les revistes en una 
posició clau en la comunicació erudita. No obstant, s’assumeix que en el futur algunes de les 
funcions mencionades més amunt poden ser assumides per altres canals de publicació o 
comunicació.  
 
Quan aquestes funcions s’estudien en detall, esdevé clar que el control de qualitat –aconseguit des 
de la supervisió per part dels col·legues- representa la funció o contribució més important de la 
revista. El grup d’experts no preveu que disminueixi la importància de les revistes en relació al 
control de qualitat durant els propers deu anys. Alguns fins i tot creuen que l’àmbit del control de 
qualitat en la comunicació erudita serà més important en el futur. 
 
Es reconeix àmpliament que la publicació en revistes és de gran significació en el procés 
d’aconseguir plaça titular en la universitat. Aquesta posició, aconseguida des de la recompensa i el 
reconeixement, està essencialment vinculada a l’activitat de publicació dels autors i a la qualitat 
mitja de les revistes on es publica. Conseqüentment, mentre les revistes siguin el principal 
indicador per al control de qualitat, la comunitat universitària es veurà forçada a publicar a revistes 
d’alta qualitat per prosperar en la seva carrera professional. La publicació en revistes continuarà 
sent el principal factor crític per a les carreres acadèmiques. 
 
Els experts reconeixen que la distribució i comunicació de les troballes de la recerca poden ser més 
ràpides i efectives a través d’altres serveis. Les revistes són famoses pel seu alt preu i la seva 
lentitud en publicar resultats. Altres canals de distribució, especialment els servidors de preprints, 
poden reduir costos i accelerar la publicació. Si els dos aspectes de distribució i comunicació, per 
una part, i de control de qualitat per l’altra es comparen, s’ha d’admetre que possiblement un sol 
tipus de document no pot satisfer ambdós requeriments a l’hora: el control de qualitat retarda el 
procés de publicació, la distribució ràpida i barata dels resultats elimina normalment la supervisió 
dels col·legues. 
 
 
ARXIUS DE PREPRINTS I REVISTES ERUDITES 
 
Des de l’opinió del quadre d’experts esdevé clar que els arxius de preprints seran els principals 
competidors de les revistes tradicionals durant la propera dècada. Es va demanar als experts que 
analitzessin l’adequació de les revistes revisades per col·legues i els arxius de preprints a distintes 
funcions. La Figura 2 en mostra els resultats. Els avantatges de les revistes destaquen, com ja s’ha 
dit abans, sobretot en les àrees de control de qualitat, recompensa i reconeixement i potencialitat 
de citació. Aquest resultat porta a considerar seriosament si és apropiat que les biblioteques 
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universitàries i de recerca gastin més del 80% del seu pressupost d’adquisicions en un tipus de 
publicació que és superior a un altre –molt més barat- només en dues o tres àrees. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com que hi ha força experts molt impressionats amb el funcionament i èxit dels arxius de preprints, 
l’enquesta Delphi va provar d’avaluar el desenvolupament i acceptació futurs d’aquests sistemes. 
Malgrat que hi va haver una majoria de respostes indicant que és desitjable que totes les matèries 
importants se serveixin d’arxius de preprints, també hi ha força reserves respecte d’aquests 
serveis. Alguns experts consideren la revisió dels col·legues com a requisit previ per a la publicació. 
Altres mencionen que la velocitat de disponibilitat i la màxima accessibilitat  no tenen la mateixa 
importància en totes les disciplines. També es va suggerir que els arxius de preprints no tenen 
potencialment una base comercial i depenen massa de la implicació voluntària de les persones 
interessades. Dels enquestats, el 20,5% no assumeix que totes les matèries importants seran mai 
ateses arxius de preprints, els altres estimen que això serà una realitat cap a l’any 2008 (mitjana). 
 
Encara que molts científics són molt entusiastes respecte als beneficis dels arxius de preprints, 
aquesta enquesta emfasitza la importància del control de qualitat que ofereix l’edició tradicional. 
Donada la seva deficiència en aquesta àrea, els arxius de potser seran menys exitosos i estesos a 
llarg termini del que de vegades s’ha suposat. 
 
 
 

construir comunitats 
d’interessos 

control de qualitat 

construir una base col·lectiva 
de coneixement 

Figura 2. Quin serà el mitjà més usat per a cobrir les següents funcions en els propers deu
anys? Comparació entre les revistes amb revisió a càrrec de col·legues i els arxius de
preprints (Ronda 2, n = 42) 

certificació de les dates de 
publicació de la recerca 

distribució i comunicació de 
descobriments de la recerca 

facilitar les citacions d’articles 

recompensa i reconeixement 

                    Revistes revisades per col·legues en qualsevol format                              Arxius de preprints 

QUANTITAT DE RESPOSTES 
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EL ROL CANVIANT DE LES REVISTES EN LA COMUNICACIÓ ERUDITA 
 
La majoria dels científics i bibliotecaris contemplen la revista com el tipus de document més 
important en la comunicació formal de la recerca. La revista pot, no obstant, perdre aquesta posició 
capdavantera si el procés substitutiu descrit més amunt continua. Es va demanar als enquestats 
d’analitzar el següent enunciat: 
 
Les revistes (en el format que sigui) amb revisió de col·legues seran el canal formal més important 
per a la comunicació erudita. És això correcte per als anys 2002, 2005 i 2010? 
 
La resposta del grup d’experts a aquesta pregunta es mostra a la Figura 3 i indica el declini de la 
importància de la literatura especialitzada en revistes. Dels enquestats, el 88,1% considera que les 
revistes seran la forma de comunicació més important per a la investigació en l’any 2002, només el 
83,3% assumeix això per a 2005, i només el 50% pensa que les revistes mantindran aquesta 
posició l’any 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCENARIS PER A LES REVISTES ELECTRÒNIQUES EN EL FUTUR 
 
Un conjunt d’experts que avalua el futur rol de la literatura en revistes necessita abans que res 
estar d’acord amb una definició d’aquest tipus de publicació. La definició proposada pels 
participants pot ser resumida així: 
 
... una revista electrònica és una col·lecció d’articles revisats per col·legues sobre un tema que els 
relaciona, publicats periòdicament i distribuïts digitalment. 
 

Figura 3. Les revistes amb revisió de col·legues (en el format que sigui) seran la forma més
important per a la comunicació erudita formal. És això correcte per als anys 2002, 2005 i 
2010? (Ronda 2 = n 42) 

R
E
S
P
O
S
T
E
S 

             no vàlid               incorrecte                 correcte 
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La majoria dels enquestats mencionaren que moltes de les revistes electròniques que es publiquen 
avui són merament una representació digital del tradicional producte en suport paper. Tot i que es 
considera essencial que les revistes electròniques s’alliberin de les restriccions del model imprès, 
no hi ha raons serioses perquè el producte electrònic no s’imprimeixi retrospectivament, si la 
demanda puja. 
 
Una pregunta de la primera ronda de l’enquesta es dirigia cap a la revista del futur. El quadre 
d’experts va haver de suggerir escenaris. Dels molts escenaris imaginats, els quatre més citats van 
ser analitzats més de prop en la segona part de l’enquesta. Aquests quatre escenaris poden ser 
descrits de la següent manera: 
 

(1)  La revista electrònica del futur incorporarà aplicacions multimèdia i interactives i oferirà 
un valor afegit substancial en comparació a les revistes d’avui. Les representacions digitals 
de la revista impresa (“doppelgängers”) representen només una fase de transició. 
(2)  Les revistes electròniques seran una col·lecció personalitzada d’articles, reunits segons 
els perfils d’interessos personals de l’usuari. 
(3)  Les revistes com a embolcall per a articles desapareixeran completament. Els articles 
s’etiquetaran amb marques de qualitat i s’arxivaran en amplis entorns per al coneixement. 
(4)  Els articles se substituiran per cadenes d’objectes dinàmics d’informació que 
representaran versions d’un escrit al llarg del temps. 

 
Es va preguntar als enquestats que avaluessin com de probable i desitjable seria cadascun 
d’aquests quatre escenaris. Quasi tots van estar d’acord amb el primer escenari, però no hi ha 
consens entorn a la resta d’escenaris. Per als escenaris 2, 3 i 4 hi ha tan un nombre important 
d’experts molt a favor com en contra de les hipòtesis. L’enquesta Delphi mostra que els experts no 
estan d’acord en un escenari únic per a les revistes electròniques del futur. Abans d’analitzar el 
significat d’aquest resultat, és important recordar que quasi tots els experts estan d’acord amb 
l’escenari 1. 
 
Com mostra la Figura 4, sobre el 80% dels participants pensen de manera semblant (categoria 5: 
59,5%; 4: 28,6%) en quant a que els substituts digitals actuals seran reemplaçats per autèntiques 
revistes electròniques amb trets accentuats i valor afegit. Això il·lustra que ens movem des d’una 
generació de revistes electròniques cap a una altra nova i millors. 
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1 = gens probable  -  5 = molt problable 

Figura 4. La situació actual de les revistes electròniques en la qual la seva proporció  amb la còpia
impresa és de 1:1 és una situació transitòria. Àmplies quantitats d’autèntiques revistes electròniques,
amb avantatges afegits i informació ampliada, reemplaçaran aquestes representacions digitals de la
revista impresa (“doppelgängers”). Com de probable és aquest desenvolupament? (Ronda 2, n = 42) 
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Com ja s’ha mencionat més amunt, l’avaluació dels escenaris 2, 3 i 4 no mostra tendències clares. 
Malgrat examinar aquests escenaris en dues sessions, amb retroalimentació entre les rondes, els 
enquestats no van poder posar-se d’acord sobre si la revista del futur serà una col·lecció d’articles 
personalitzada, un entorn de coneixement amb etiquetes de qualitat, o un sistema amb objectes 
d’informació dinàmics. Aquest resultat pot indicar que aquests escenaris coexistiran un al costat de 
l’altre. 
 
Quan es consideren els múltiples requeriments de distints grups d’usuaris (per ex. estudiants, 
estudiosos acadèmics o no acadèmics, biblioteques), és molt possible que les revistes del futur no 
tinguin una aparença uniforme. Les noves tecnologies, incloent per suposat Internet, ens donen 
àmbits i oportunitats per desenvolupar idees per a la varietat i diversificació dels productes. 
Naturalment, la introducció i gestió d’un sistema tan heterogeni d’informació i comunicació no serà 
fàcil per als editors, els bibliotecaris i els usuaris. Sobretot els bibliotecaris universitàries hauran 
d’afrontar el repte de com manegar un nombre de productes cada vegada més ampli –o una major 
varietat d’interfícies i formats per un únic producte. 
 
 
LA CRISI DE LES PUBLICACIONS EN SÈRIE I MODELS ALTERNATIUS DE REVISTA 
 
Com s’esperava, les deficiències en l’actual sistema de revistes van ser molt discutides durant la 
primera ronda. Alguns experts parlen d’una “crisi de les publicacions en sèrie”, altres d’una “crisi de 
les biblioteques”. Alguns refusen usar la paraula “crisi” –donades les seves connotacions 
negatives- i insisteixen en parlar de “revolució” per a la situació actual. Uns culpen als editors per 
apujar els preus de les revistes, d’altres emfasitzen el problema subjacent de l’excés d’informació o 
la pressió cap als estudiosos per publicar. Sobre la crisi de les revistes, sembla que hi ha tantes 
opinions com experts!. Per resumir, es pot dir que hi deficiències serioses en el sistema de revistes 
actual, que aquests problemes són molt complexos, i que no hi ha respostes fàcils o òbvies. 
 
Malgrat aquesta diversitat d’opinions i punts de vista, els enquestats estan d’acord amb que les 
revistes electròniques com les coneixem avui no eliminaran les deficiències del món de les 
publicacions en sèrie. Un expert dona la seva opinió de la següent manera: "Sí, les revistes 
electròniques podrien donar solució a la crisi de preus de les publicacions periòdiques. Per altra  
banda, les versions electròniques no poden oferir solució, bàsicament intensifiquen la crisi”. 
 
Molts enquestats estan convençuts que la implementació de noves tecnologies podria solucionar 
problemes en àmbits específics. Els experts suggereixen quatre àrees en les quals l’edició 
electrònica i les noves tecnologies podrien oferir solucions a la crisi de les revistes: 
 

(1) models d’accés alternatius en un context electrònic; 
(2) les noves tecnologies suporten models innovadors de preus; 
(3) les revistes marginals desapareixeran o es convertiran en un altre tipus de producte; i 
(4) l’autoedició: distribució de les troballes de recerca a través d’Internet des dels propis 

autors. 
 
 
MODELS D’ACCÉS ALTERNATIUS EN UN ENTORN ELECTRÒNIC 
 
Les revistes electròniques ofereixen noves oportunitats per a les llicències cooperatives, per ex. 
acords consorciats. També obren nous camins per a la distribució electrònica de documents. 
Malgrat que hi ha una considerable controvèrsia sobre els beneficis exactes dels consorcis, en 
general els experts donen la benvinguda a l’oportunitat de negociar els preus de les revistes i fer 
tractes cooperatius. El tema dels consorcis de revistes serà analitzat amb molt de detall més avall. 
 
Una idea interessant aportada per alguns experts és que les noves tecnologies poden ajudar a les 
biblioteques a millorar els seus serveis. Malgrat que les revistes electròniques no poden usar-se de 
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manera regular per al préstec bibliotecari, els articles extrets de revistes impreses poden ser 
demanats i enviats electrònicament. Un enquestat explica com és possible actualment oferir serveis 
fantàstics als usuaris sense posseir les col·leccions localment. 
 
El model nou més important d’accés a les revistes erudites és, sense dubtes, el sistema de 
pagament-per-veure. Es creu que aquest nou econòmic model tindrà un gran impacte entre les 
editorials i les biblioteques i s’analitza autònomament més endavant. 
 
 
LES NOVES TECNOLOGIES SUPORTEN MODELS INNOVADORS DE PREUS 
 
Com que la crisi de les publicacions en sèrie no és, a priori, problema basat en els mitjans de 
distribució, els preus de les subscripcions no cauran automàticament simplement perquè les 
revistes siguin publicades en línia en comptes d’impreses. Per lluitar contra l’escalada de preus, es 
requereixen nous models. El grup d’experts va oferir repetidament dos models: la iniciativa SPARC 
(Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) i el New Journal of Physics (NJP). Alguns 
experts també mencionarem les activitats de HighWire Press, però aquesta discussió no va tenir 
continuïtat. 
 
SPARC llança al mercat revistes noves, a bon preu, en competició directa amb els títols comercials 
molt més cars. A pesar de que SPARC no s’orienta només a les revistes en línia, l’objectiu és usar 
les noves tecnologies per ajudar a millorar el procés d’edició i reduir els costos de producció. El 
New Journal of Physics va escollir un altre model econòmic: aquesta revista cobreix el cost 
mitjançant pagaments per article o per pàgina i es pot trobar gratuïtament a Internet. 
 
El model SPARC, o sigui: revistes noves en competició amb títols comercials molt cars, és molt ben 
rebut pel quadre d’experts. Es preveu que aquest model serà exitós a llarg termini: el 47,6% creu 
que aquest tipus de revista seran un èxit i aconseguiran mantenir els preus baixos durant 2003; el 
69% creu que ho aconseguiran fins l’any 2010. El model del New Journal of Physics, revistes 
basades en pagament per article o pàgina, es considera menys atractiu i es creu que té menys 
possibilitats d’èxit. 
 
 
EL FUTUR DE LES REVISTES MARGINALS 
 
A mesura que el nombre total de revistes s’incrementa de manera ferma, aquest suport esdevé 
més i més especialitzat, sovint adreçant-se a un petit nombre de lectors. Aquestes revistes tan 
especialitzades són descrites com a “revistes marginals”, en contrast amb aquelles que 
constitueixen el nucli de la col·lecció i que són molt més usades. El debat en la primera ronda va 
indicar que aquestes revistes estaran entre les primeres en migrar completament cap a l’entorn 
digital. Malgrat que no es donen raons explícites, es pot dir que aquests títols estan més 
amenaçats per les cancel·lacions a les biblioteques i, per tant, suporten una gran pressió per trobar 
canals de distribució alternatius. Una altra raó pot ser que el cercle d’estudiosos que usen aquestes 
revistes, és tan reduït que en ells els canvis són més fàcilment acceptats que per a revistes amb 
circulació molt àmplia. 
 
Es va demanar als enquestats que donessin la seva opinió sobre la següent afirmació: 
 
Veurem moltes desaparicions o canvis de producte entre les revistes marginals 
 
La Figura 5 mostra que el 40,5% dels experts troben aquest canvi “molt desitjable” i el 19% 
"desitjable". Quan se’ls va demanar a quin any es produiria el canvi, els enquestats van establir el 
2005 (mitjana). Òbviament, el grup d’experts no consideraria una greu pèrdua que les revistes 
marginals desapareguessin o es transformessin en un altre producte. 
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AUTOEDICIÓ 
 
El concepte d’autoedició es basa en el fet de que els rols tradicionals dels autors, editors, 
bibliotecaris i lectors estan canviant en l’entorn electrònic. Les noves tecnologies, i especialment 
Internet, fan molt fàcil per a tots els participants l’escriptura, l’edició, la distribució i l’arxiu dels 
articles: en teoria, tothom pot fer-se càrrec de totes les fases del procés editorial. En el futur, els 
autors usaran aquestes eines i esdevindran els seus propis editors i arxivers? Aquestes 
tendències, milloraran l’accessibilitat a la literatura erudita o simplement convertiran el món de 
l’edició en un caos complet?. Els resultats de l’enquesta mostren que no hi ha consens sobre si 
l’autoedició és desitjable o no (Figura 6). Un expert ens recorda que l’objectiu dels estudiosos no és 
ser editor, sinó concentrar-se en fer recerca. 
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1 = gens desitjable   5 = molt desitjable 

Figura 5. Veurem moltes revistes desapareixent o transformant-se en un altre producte. 
Com de desitjable és aquest desenvolupament? (Ronda 2, n = 42) 
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1 = gens desitjable   5 = molt desitjable 

Figura 6. Els autors distribuiran ells mateixos les seves troballes de recerca a la xarxa i no 
dependran de l’expertesa i el suport dels editors. Com de desitjable és aquest fet? (Ronda
3, n = 39) 
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L’ARXIU DE REVISTES ELECTRÒNIQUES 
 
Si els bibliotecaris parlen de revistes electròniques, ben segur que part de la conversació tractarà 
del problema de la preservació digital i la disponibilitat dels materials a llarg termini. Com és obvi, 
aquest tema no es pot oblidar en una enquesta Delphi sobre edició electrònica. L’enquesta es va 
orientar menys cap a les especificacions i requeriments tècnics d’un sistema d’arxiu que cap als 
aspectes administratius i organitzacionals. 
 
La primera tanda de l’enquesta va revelar que els especialistes tenen opinions diferents sobre qui o 
quina institució hauria de ser responsable de l’arxiu de les revistes electròniques. Els enquestats 
també es temen que la preservació tindrà un cost superior, per aconseguir la mateixa efectivitat, al 
de l’emmagatzematge de revistes impreses. Naturalment, és difícil atorgar responsabilitats abans 
de tenir un millor coneixement sobre els costos exactes i les implicacions dels arxius electrònics a 
llarg termini. Molts experts mencionen la necessitat de definir normatives internacionals per a les 
revistes electròniques (per ex. SGML, PDF, DOI). El seguiment d’aquestes normatives és un 
requisit previ important per a la disponibilitat i usabilitat de qualsevol document electrònic a llarg 
termini. 
 
 
ESTABLINT RESPONSABILITATS 
 
En la primera ronda el grup va mencionar cinc institucions com a possible candidates per a la tasca 
de preservar revistes electròniques: 
 

(1) dipositaris nacionals, per ex. les biblioteques nacionals;  
(2) arxius internacional d’una disciplina-especificitat, mantinguts per organitzacions o 

associacions especials internacionals i sense beneficis;  
(3) editors; 
(4) els propis autors o les institucions a les quals pertanyen; i 
(5) proveïdors especials comercials.  

 
Dels enquestats, el 50% pensa que és “molt probable” i el 31% pensa que és “probable”, que 
dipòsits nacionals, incloent les biblioteques nacionals, assumeixin en el futur la  responsabilitat de 
l’arxiu de les revistes electròniques. (De cap manera, no obstant, els enquestats pensen que els 
dipositaris nacionals són igualment adients per a aquesta tasca). La segona opinió més estesa és 
que arxius internacionals d’una disciplina-especificitat acceptaran la responsabilitat de la 
preservació digital (26.2% "molt probable, 35.7% "probable”). Amb prou feines cap expert considera 
que els editors són candidats possibles o adequats per a aquesta responsabilitat. Fins i tot, uns 
pocs assumeixen que els autors o les institucions dels autors tindran un paper actiu en la 
preservació de les revistes electròniques. No hi ha consens sobre el paper de proveïdors especials 
comercials en aquest procés. Alguns experts assumeixen que aquests proveïdors seran socis molt 
útils, d’altres no veuen un rol específic per a aquestes entitats. 
 
Resumint aquests resultats, es poden concebre dos models alternatius. En el primer model l’arxiu 
de revistes electròniques és definit com una responsabilitat nacional. Els dipositaris nacionals o 
biblioteques tenen les condicions de marc legal i els recursos financers per a prendre les revistes 
electròniques com a dipòsit legal. En aquest cas, altres institucions, incloent arxius internacionals 
d’una disciplina-especificitat, adquireixen un paper secundari. En el segon model, la preservació 
digital defineix com a responsabilitat cooperativa amb els dipositaris nacionals i els arxius 
internacionals d’una disciplina-especificitat acaparant el lideratge, i amb proveïdors comercials 
especials oferint serveis específics. Es creu en general que, actualment, les biblioteques nacionals 
no tenen ni el pressupost necessari ni l’avançada infrastructura tècnica que es requereix per dur a 
terme aquesta tasca de manera exitosa. 
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IMPRIMIR COM A CÒPIA D’ARXIU 
 
La major part de les actuals revistes electròniques són representacions digitals de les revistes 
impreses. Sense afinar gaire, només el 11% de les revistes electròniques es poden considerar 
títols exclusivament en línia; el 89% són “còpies digitals”. Malgrat que és molt important trobar tan 
aviat com sigui possible una solució per a la preservació d’aquest 11%, la situació sembla menys 
urgent per al 89% restant. El quadre d’experts no sembla estar bàsicament insatisfet amb l’actual 
pràctica, segons la qual les biblioteques mantenen còpies impreses de les revistes electròniques 
com a còpies d’arxiu. De totes maneres, això pot canviar en el futur immediat. Les edicions 
electròniques ofereixen més possibilitat i funcionalitats que les seves rèpliques impreses, i a més 
incloent cada vegada més, material suplementari que no forma part de la versió impresa. 
 
L’enquesta Delphi va explorar si aquesta pràctica de mantenir impressions com a còpies d’arxiu 
continuaria o no. Es va preguntar als experts: 
 
A quin any les biblioteques deixarien de subscriure versions impreses de les principals revistes per 
arxivar? 
 
L’equip d’experts considera que aquest canvi es produirà l’any 2007 (mitjana), amb només el 2,6% 
contestant que “mai”. 
 
Aquesta resposta no indica perquè les biblioteques deixen de subscriure revistes impreses. La 
interpretació positiva és que la preservació digital està tan desenvolupada que ja no és necessari 
arxivar la versió impresa. La interpretació més negativa és que les biblioteques no tenen els 
recursos per continuar amb les còpies impreses encara que continuarien necessitant-les. Una altra 
explicació és que les revistes impreses ja no són acceptades com a substitut adequat de les 
revistes electròniques. Aquesta idea es va seguir en la següent pregunta, on es va preguntar als 
experts: 
 
A quin any l’article mitjà tindrà tants de recursos interactius o multimèdia que quan s’imprimeixi serà 
només per a recuperar part de la informació? 
 
Els especialistes esperen veure aquest canvi l’any 2006 (mitjana); només el 2,6% dels enquestats 
van contestar "mai". Aquest resultat indica que a la segona meitat de la dècada, l’emmagatzemat 
de còpies impreses per a arxiu ja no serà una solució satisfactòria. Per aquells temps, la 
preservació digital serà indispensable de cara a la disponibilitat a llarg termini de les revistes 
electròniques. Encara hi ha un gran nombre d’elements complexos que s’ha de resoldre en relació 
a la preservació digital. Trobar els recursos necessaris per treballar en aquest camp continua sent 
un important repte per a totes les institucions implicades. Si no som capaços de solucionar aquests 
problemes en els propers cinc o sis anys, ens trobarem amb una situació en la qual malgrat –o 
degut a- el ràpid progrés tecnològic, la disponibilitat a llarg termini i l’accessibilitat del coneixement 
ja no estaran garantides. 
 
 
NOUS MODELS D’ACCÉS I DE PREUS 
 
Les revistes electròniques ofereixen tota una nova sèrie de possibilitats sobre com posar preu i 
distribuir articles. Els lectors aviat podran evitar subscriure’s a tota una revista per a obtenir uns 
pocs articles que realment els interessen. Els articles poden ser distribuïts electrònicament, 
individualment o en paquets, personalitzats per a satisfer els requeriments dels diferents grups 
d’usuaris, i possiblement amb serveis de valor afegit si es requereixen. 
 
Els enquestats indiquen, des de la primera ronda, que els subscriptors i els lectors tindran en el 
futur una oferta variada de models d’adquisició i d’accés. S’assumeix que diferents models de 
subscripció, llicències i pagament-per-veure coexistiran un al costat de l’altre. A la pràctica, 
s’aplicarà una barreja d’aquests models, configurant tot plegat una àrea molt complexa per als 
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bibliotecaris i els editors. Una anàlisi de les respostes porta a la formulació d’un escenari presentat 
al grup d’experts. Aquest escenari assumeix que les biblioteques: 
 
...oferiran accés electrònic sense restriccions a les revistes principals a través d’acords de llicència 
(possiblement en consorci) i amb accés de pagament-per-ús per a les revistes amb importància 
secundària 
 
(Per descomptat, cada biblioteca haurà de decidir per sí mateixa quins títols corresponent a la 
col·lecció nuclear i quins altres tenen una importància secundària). Quan se’ls va preguntar si 
estaven d’acord amb aquest escenari, el 87,2% dels especialistes van contestar “sí”. (Taula I). 
 
 

    RESPOSTES 
    n   n % 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Estic d’acord   34   87,2 
Estic en desacord  3   7,7 
Respostes no vàlides  2   5,1 
Total    39   100 

 
Taula 1. Presentació dels nous models d’accés i adquisició. Les biblioteques 
oferiran accés no restringit a la col·lecció nuclear de revistes a través d’acords 
de llicències (possiblement en consorci) i accés de pagament-per-ús a les 
revistes amb importància secundària. Està o no d’acord amb aquest escenari? 
(Ronda 3, n = 39) 

 
 
 
ACCÉS DE PAGAMENT-PER-ÚS 
 
Malgrat que no tots els experts són entusiastes dels sistemes de pagament-per-ús, sembla obvi 
que aquest model d’accés esdevindrà més i més important en el futur. Després d’alguns projectes 
de tempteig per avaluar la viabilitat econòmica i pràctica d’aquests models (ex. PEAK), ara ens 
trobem amb relativament pocs editors oferint articles als lectors no subscriptors a través del 
pagament-per-veure. 
 
Com ja s’ha mencionat més amunt, no tots els membres del quadre d’experts són igualment 
positius respecte a aquest model. Alguns temen que el pagament-per-ús introduirà desigualtats 
entre les possibilitats individuals per accedir a la informació, que aquests serveis no poden ser 
pressupostats per les biblioteques, o que els editors poden seleccionar articles sobre paràmetres 
purament economicistes (per ex. autors i matèries rentables o no rentables). 
 
Es va demanar als experts que es pronunciessin sobre si: 
 
... l’àmplia introducció de l’accés de pagament-per-ús no és favorable perquè restringeix l’accés i és 
inconsistent amb el concepte nuclear de les biblioteques d’oferir igual accés a tots els lectors. 
 
Com mostra la Figura 7 els experts no es van posar d’acord sobre si aquesta afirmació és o no 
correcta. Sembla com si encara no poguéssim identificar totes les implicacions d’una difusó àmplia 
dels models de pagament-per-ús. 
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Quan se’ls pregunta qui pagarà en el sistema de pagament-per-ús, els bibliotecaris no estan 
d’acord amb els no bibliotecaris (Taula II). Tots els bibliotecaris creuen que els usuaris pagaran part 
–si no la totalitat- dels costos. No tots els no bibliotecaris, no obstant, pensen que els usuaris 
hauran de contribuir als costos. Des d’un punt de vista bibliotecari, no és sorprenent que els 
professionals esperin contribucions per part dels lectors. Per una part, actualment ningú no coneix 
quin import tindran aquestes contribucions, per l’altra banda, aquests costos no poden ser 
pressupostats ni controlats fàcilment. 
 
 
     RESPOSTES DE  RESPOSTES DE 

  BIBLIOTECARIS  NO BIBLIOTECARIS 
   n  %  n  % 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Pagarà la biblioteca 13  68,4  12  79,6 
Pagarà l’usuari  19  100  12  70,6 
Altres fonts 
de finançament  7  36,8  2  11,8 

  Nota: a n = 19 ; b n = 17 
 

Taula 2. Qui pagarà en l’accés de pagament-per-ús? La biblioteca, el lector o 
altres (Ronda 2, és possible més d’una resposta) 

 
 
L’escenari aquí suggerit és que els usuaris hauran de tenir accés electrònic no restringit a les 
revistes nuclears i accés de pagament-per-ús a les revistes d’importància secundària. Una qüestió 
interessant és amb quina freqüència els estudiosos tindran accés lliure i no limitat als articles de 
revista, i amb quina freqüència hauran d’usar els sistemes de pagament-per-ús per accedir als 
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1 = gens correcte   5 = molt correcte 

Figura 7. L’àmplia introducció de l’accés de pagament-per-ús no és un avenç favorable
perquè restringeix l’accés i és inconsistent amb el concepte nuclear de les biblioteques
d’oferir igual accés a tots els lectors. Això obstaculitza l’accés lliure al cos existent del
coneixement científic i reduirà la creativitat dels científics. És correcta aquesta afirmació?
(Ronda 2, n = 36) 
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articles de revistes que necessitin. Es va demanar al grup d’experts que donés una resposta a la 
següent qüestió: 
 
Considerant l’accés als article des del punt de vista d’un científic investigador d’una universitat 
gran. Quin tant per cent dels articles demandats s’accediran a través del model de pagament-per-
ús? (l’any 2003, l’any 2010 i idealment). 
 
Com indiquen els resultats de la Figura 8, els estudiosos accediran a força més articles a través de 
pagament-per-ús l’any 2010 que l’any 2003. Els enquestats preveuen que aproximadament el 30% 
de la demanda d’articles per part dels estudiosos es realitzarà l’any 2010 a través de models de 
pagament-per-ús. És interessant veure que el percentatge ideal s’estima que hauria de ser inferior 
a la situació prevista per a 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACORDS CONSORCIATS 
 
En l’estudi dels futurs models de preus i accés es fa necessari incloure la discussió sobre llicències 
consorciades. El quadre d’experts està convençut de que cada vegada més llicències es faran via 
consorci. De totes maneres, no tots són igualment entusiastes sobre els beneficis dels acords 
consorciats. Molts bibliotecaris han arribat a la conclusió de que els consorcis no solucionen els 
seus problemes pressupostaris, i els editors estan preocupats per la pèrdua de subscripcions en 
paper i els guanys a través d’aquests acords. 
 
Fins i tot si es conclou que els consorcis no poden reduir les despeses de les biblioteques, es pot 
argumentar que els acords consorciats poden reduir els preus d’accés als articles. Sanville 

R
E
S
P
O
S
T
E
S
 

% D’ARTICLES OBTINGUTS VIA PAGAMENT-PER-ÚS 

Figura 8. Considerant l’accés als article des del punt de vista d’un científic
investigador d’una universitat gran. Quin tant per cent dels articles demandats
s’accediran a través de models de pagament-per-ús? L’any 2003, l’any 2010 i
idealment? (Ronda 3, n = 34)
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(OhioLINK a Columbus) manté aquesta opinió quan escriu: "S’incrementa el pressupost de la 
biblioteca perquè podem comprar més i fer-ho més efectivament amb el mateix cost”(Sanville, 
1999). Com a resposta a aquesta idea, es va demanar als membres del grup que opinessin sobre 
aquesta idea: 
 
Els consorcis proveeixen les biblioteques amb molta més informació pels mateixos diners. 
 
L’enquesta mostra que els bibliotecaris són molt més crítics sobre els beneficis reals dels consorcis 
que els no bibliotecaris (Figura 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓ 
 
L’objectiu de l’enquesta Delphi no era oferir una foto detallada del desenvolupament de les revistes 
electròniques durant els propers 10 anys. L’enquesta intentava més aviat examinar punts de vista, 
avaluar tendències, estudiar implicacions a curt i llarg termini i descriure escenaris possibles per al 
futur. Pel moment, és molt difícil fer previsions definitives sobre els desenvolupaments en la 
comunicació erudita. El progrés tecnològic avança molt ràpidament i està influït pels interessos i 
demandes de molts grups d’interès, editors, comercials i no comercials, i institucions sense ànim de 
lucre. És molt difícil que algú pugui individualment fer pronòstics precisos en un àmbit tan dinàmic i 
flexible. No obstant, vam suposar que un estudi extens que inclogués un quadre interdisciplinari i 
internacional podia donar algunes indicacions sobre desenvolupaments futurs. Aquest era el 
propòsit de l’enquesta Delphi.  
 
El present sumari presenta els primers resultats que es basen en un consens del grup d’experts. 
Els elements sobre els quals no es va aconseguir aquest acord es faciliten cap al final. 
 
En moltes àrees, els enquestats tenen expectatives i estimacions similars pel que fa als 
desenvolupaments futurs de les revistes electròniques. Els experts estan d’acord en el següents 
elements: 
 
• Cada vegada més, hi haurà circuits de publicació que demostraran ser més efectius que les 

revistes per a determinades àrees. Especialment, la comunicació i distribució de la informació –
coberta tradicionalment per les revistes- pot ser més ràpida i més eficient mitjançant altres 
canals de publicació. 

Respostes de bibliotecaris (n = 19)          Respostes de no bibliotecaris (n = 23)
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1 = gens correcte   5= molt correcte        1 = gens correcte   5= molt correcte 

Figura 9. Els consorcis proveeixen les biblioteques amb molta més informació pels 
mateixos diners. És això correcte o no? (Ronda 2)
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• La revisió dels col·legues i el control de qualitat continuen sent les aportacions més importants 
de les revistes especialitzades. 

• L’estatus de la revista com a element clau en la comunicació erudita formal caurà 
remarcablement en la segona meitat de la dècada. 

• Les versions electròniques de les revistes impreses són un producte de transició. A mitjà 
termini seran reemplaçades per autèntiques revistes electròniques, que usaran plenament les 
noves tecnologies. 

• Les revistes electròniques soles no solucionaran la crisi de les publicacions en sèrie. La 
implementació de noves tecnologies pot, no obstant, alleugerir-ne la situació en moltes àrees. 

• En molts casos les biblioteques mantenen actualment versions en paper de revistes 
electròniques com a còpies d’arxiu. Aquesta pràctica se suspendrà durant la segona meitat de 
la dècada. Com que les versions electròniques sovint inclouen elements i material suplementari 
que no es troba en les seves rèpliques en paper, es creu que les versions impreses 
desapareixeran com a instrument d’arxiu adequat. 

• El pagament-per-ús serà cada vegada més important. Les biblioteques oferiran accés 
electrònic no restringit a les revistes importants a través d’acords de llicències (possiblement 
consorciats) i l’accés via pagament-per-ús per a les revistes d’importància secundària. 

 
En diversos temes els experts no es posen d’acord. Aquesta divergència d’opinions es deu 
possiblement a la complexitat del tema i al diferent  currículum professional dels participants. El 
grup no es posa d’acord en els següents punts: 
 

(1) No està clar si els arxius de preprints són adequats per a totes les àrees de coneixement 
o no. La manca de control de qualitat representa un problema major. No és evident si els 
avantatges dels arxius de preprints són igualment decisius per a totes les disciplines.  

(2) No hi ha consens sobre com serà la revista electrònica del futur. Aquestes podran ser: 
• col·leccions personalitzades d’articles, posats junts d’acord amb els perfils d’interès 

personals de l’usuari; 
• simplement articles individuals marcats amb segells de qualitat i emmagatzemats en 

amplis entorns de coneixements; o 
• els articles poden desaparèixer completament i ser reemplaçats per objectes dinàmics 

d’informació que representin versions d’un escrit al llarg del temps. 
 

(3) És molt versemblant que la revista del futur no sigui uniforme: es preveu que s’incrementi 
la varietat de productes i la diversificació. 

(4) No està clar qui prendrà la responsabilitat de l’arxiu de les revistes electròniques. Hi ha 
dos escenaris possibles: l’arxiu pot ser vist com una tasca nacional (repositoris nacionals 
o biblioteques) o com una tasca cooperativa (amb dipòsits nacionals i arxius 
especialitzats en matèries liderant el procés i proveïdors comercials oferint determinats 
serveis) 

(5) Les conseqüències d’una àmplia introducció de l’accés de pagament-per-ús als articles 
de les revistes encara no estan clares. Pot portar a la discriminació de determinats grups 
d’usuaris. A més, no hi ha consens sobre qui pagarà per aquest accés. 

(6) Els beneficis dels acords consorciats sobre llicències continuen sent controvertits. 
 
L’enquesta Delphi no ha aconseguit una foto uniforme del paisatge futur de la informació i la 
comunicació. Quan es considera la varietat de possibilitats que ofereixen les noves tecnologies i la 
diversitat de les demandes dels usuaris, sembla molt probable que ens trobarem amb un ampli 
espectre de formats de publicació, sistemes d’accés i models de preus. Des d’aquest punt de vista 
hagués estat un error si aquesta enquesta Delphi hagués ofert només un escenari per al futur. En 
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el futur, els bibliotecaris hauran d’escollir quins títols, serveis i funcionalitats afegides volen oferir 
als seus usuaris. Avaluar aquestes ofertes i escollir l’opció correcta serà una dels més grans reptes 
bibliotecaris per als propers cinc o sis anys. 
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APÈNDIX. QÜESTIONARI DE LA RONDA 1, MARÇ 1999 
 
Vostè hauria d’haver rebut un missatge per correu electrònic oferint-li una introducció a l’enquesta i 
el nom dels participants del quadre d’experts. 
 
Les preguntes en la Ronda 1 tenen a veure amb els següents temes: 
 

• funcions de les revistes; 
• definició d’una revista electrònica;  
• crisi de les publicacions en sèrie; 
• arxiu a llarg termini de les revistes electròniques; 
• models de preus; i 
• nous desenvolupaments tecnològics. 

 
Si us plau, retorni aquest qüestionari per correu abans del 31 de març de 1999 a 
alice.keller@library.ethz.ch. 
 
Pregunta 1 
 
P1. Quines considera que són les principals funcions de la literatura en revistes? Aquestes 
funcions, encara són ben cobertes per les revistes?  
 
A continuació oferim algunes notes en aquest context: 
 
Schaffner (1994) cita les següents funcions de les revistes en ordre d’importància: 
 
(1) construir una base col·lectiva de coneixement; 
 
(2) comunicar informació; 
 
(3) validar la qualitat de la recerca; 
 
(4) assignar recompenses; i 
 
(5) construir comunitats científiques. 
 
Les revistes especialitzades estan obsoletes com a principal vehicle per a la comunicació erudita. 
El furor recent sobre “fusió freda”, per exemple, es va produir completament al marge del procés 
relacionat amb les revistes especialitzades (Rogers and Hurt, 1989). 
 
El procés editorial ha de continuar proveint una garantia de qualitat reconeguda entre la comunitat 
acadèmica (Cox, 1997). 
 
La seva resposta: 
 
Pregunta 2 
 
P2. Com definiria habitualment una “revista electrònica”? Quina podria ser la descripció d’una 
revista electrònica en el futur? 
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A continuació s’ofereixen algunes notes en aquest context: 
 
Una revista electrònica és una publicació (revista) que es pot aconseguir en format digital (Garson 
and Howard, 1984). 
 
D’acord amb la definició de Butler (1995) una revista electrònica té tres característiques essencials: 
 
(1) Els continguts principals consisteixen en escrits especialitzats basats en la recerca. 
 
(2) Els articles han d’estar revisats per col·legues. 
 
(3) S’han d’usar les xarxes electròniques com a canals de distribució principals. També és possible 
una distribució secundària mitjançant paper, microfitxes, o disquets d’ordinador. No obstant, 
s’exclouen les revistes que es distribueixen de manera rutinària en paper i en format electrònic a la 
vegada. 
 
La seva resposta: 
 
Pregunta 3 
 
P3. Com jutja la “crisi de les publicacions en sèrie”? Coneix una manera de sortir-se’n? Podrien les 
revistes electròniques oferir una solució? 
 
A continuació s’ofereixen algunes notes en aquest context: 
 
Els símptomes de la crisi de les revistes indiquen que el sistema de publicar en revistes científiques 
ha tocat sostre tant des del punt de vista financer (increments anuals exagerats) com des del punt 
de vista organitzacional (volum, retards en la publicació). 
 
Des de sempre s’ha assumit que les biblioteques universitàries han d’estar en una posició adient 
per a salvar la “seva” (!) crisi a través de la reorganització i la implementació de noves (Grötschel 
and Lügger, 1995). 
 
Dir que les revistes comercials de recerca són cares és com dir que els tornados són ventosos 
(Frazier, 1998). 
 
Crec que la solució a la crisi de les publicacions en sèrie rau en generar una situació en la qual les 
revistes de molt baixa circulació siguin completament suplantades per edicions electròniques, i on 
les revistes s’hagin de produir des dels propis professionals (Michael Keller, HighWire Press, citat a 
Butler, 1999). 
 
La seva resposta: 
 
Pregunta 4 
 
P4. En la majoria dels casos no està garantit l’arxiu a llarg termini de les revistes electròniques. Qui 
hauria de desenvolupar aquest paper? Quins apropaments des del punt de vista tècnic i 
organitzatiu podrien ajudar a solucionar aquest problema? 
 
A continuació s’ofereixen algunes notes en aquest context: 
 
S’hauria de constituir un comitè fix d’editors, bibliotecaris i tècnics de la informació per decidir com 
es podria configurar de la millor manera una xarxa de múltiples punts d’arxiu. Un arxiu d’aquest 
tipus no hauria de ser vulnerable a les tendències del mercat o a decisions de negocis de visió 
curta (Edelson, 1998). 
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Els bibliotecaris col·leccionen, cataloguen i preserven la biblioteca erudita eterna (Cox, 1998). 
 
La seva resposta: 
 
Pregunta 5 
 
P5. En els propers cinc o deu anys, quin model de preus serà el més estès per accedir a les 
revistes o als articles de revista respectivament: pagar-sobre-la-marxa, compra per subscripció, o 
llicències? 
 
A continuació s’ofereixen algunes notes en aquest context: 
 
Aquest model (basat en el pagament-per-ús) tendiria a perjudicar l’edició d’articles amb menys 
freqüència de lectura atès que no ofereixen un retorn tant atractiu per a l’editor, i també sembla que 
restringirien l’àmbit de lectura, eliminant el costum de fullejar que caracteritza avui en dia la recerca 
(Earl, 1996). 
 
La llicència per a múltiples institucions (multi-site license) s’aplicarà no només a les publicacions 
electròniques, sinó també a subscripcions en paper compartides entre vàries institucions (Okerson, 
1991). 
 
La seva resposta: 
 
Pregunta 6 
 
P6. Quins nous desenvolupaments tecnològics o possibilitats amb efecte sobre el sector de la 
informació preveu veure cap a l’any 2010? (maquinari i programari, comunicació) 
 
La seva resposta: 
 
Data: 
 
Nom: 
 
Moltes gràcies per participar en la primera ronda! 
 
 


