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RESUM 
 
L'objectiu d'aquest article és identificar les prestacions preferides pels usuaris estudiants 
internacionals per als OPACs de pròxima generació. La metodologia seguida va ser entrevistar 
el juliol de 2008 setze estudiants internacionals de la University of Sheffield per explorar les 
seves preferències entre les prestacions potencials en els OPACs de pròxima generació. Es va 
utilitzar un esquema d'entrevista semi-estructurat amb imatges de simulacions de pantalles. Els 
resultats de les entrevistes van concordar àmpliament amb els estudis previs. En general, els 
estudiants esperen que les prestacions dels OPACs de pròxima generació els estalviin temps, 
siguin fàcils d'utilitzar i que siguin rellevants per a la seva cerca. Aquest estudi va descobrir que 
els usuaris prefereixen les prestacions de recomanació i les prestacions que proporcionen una 
millor navegació entre els resultats de cerca. No obstant això, les prestacions Web 2.0, com ara 
els agregadors i les prestacions que implicaven la participació dels usuaris es trobaven entre les 
menys populars. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Els OPACs juguen un paper essencial ajudant els estudiants a localitzar els recursos de la 
biblioteca eficientment. Però s'observa una evident disminució de l'ús que els estudiants fan de 
l'OPAC (Danskin, 2006). Això pot reflectir una experiència més àmplia per part de l'usuari en 
l'ús d'Internet i de serveis com Amazon, Google, YouTube i Flickr. Per dir-ho d'una manera 
simple, als estudiants els agrada més Google que l'OPAC. Sembla que ara és un moment clau 
perquè les biblioteques revisin el disseny de l'OPAC i facin millores per seguir les tendències 
d'Internet o els OPACs i els recursos de les biblioteques perdran el seu protagonisme en la 
cerca d'informació en el futur. Alguns autors es desesperen que es doni rellevància a l'OPAC 
en un món de recursos altament distribuïts i advoquen per solucions més radicals (per ex., 
Markey 2007; Singer, 2008), però, si pensem que els OPACs tenen un futur, el seu disseny 
hauria de basar-se en la recerca de les necessitats dels usuaris. S'han proposat moltes idees 
pels “OPACs de pròxima generació”, com la implementació de conceptes Web 2.0. Per avançar 
en el desenvolupament d'OPACs, és important conèixer el comportament i les necessitats 
actuals dels usuaris de biblioteques, així com les seves preferències. Aquest article contribueix 
en aquest camp informant sobre un estudi sobre estudiants internacionals de la University of 
Sheffield. 

 

2. ELS CATÀLEGS DE BIBLIOTEQUES DE PRÒXIMA GENERACIÓ 

La frase “catàlegs de biblioteca de pròxima generació” es refereix als nous dissenys d'OPAC, 
que tenen per objectiu proporcionar una millor funcionalitat en termes de col·leccions i serveis 
bibliotecaris, i proporcionar una millor experiència de cerca als usuaris (Breeding, 2007). 
L'aparició del concepte és el resultat de la insatisfacció amb els OPACs. La insatisfacció és un 
tema antic (com reflecteix l'obra de Breeding) però en els darrers anys el seu focus ha estat 
l'èxit d'Amazon i Google i l'arribada del Web 2.0. Google ha esdevingut dominant en la cerca 
acadèmica (Myhill, 2006; OCLC, 2005; Fast and Campbell, 2004). 

Hi ha hagut molts informes, com “La naturalesa canviant del catàleg i la seva integració amb 
d'altres eines de descoberta” (Calhoun, 2006); “Repensant com proporcionem els serveis 
bibliogràfics” (Bibliographic Services Task Force, University of California Libraries, 2005); 
“Informe final del grup de treball explorador de descoberta de recursos” (UW Madison Libraries, 
2008), que han criticat els actuals catàlegs de biblioteca per ser comparativament pobres: 

L'actual catàleg de biblioteca està pobrement  dissenyat per a les tasques de trobar, 
descobrir i seleccionar el creixent conjunt de recursos disponibles a les nostres 
biblioteques, (Bibliographic Services Task Force, University of California Libraries, 
2005, p. 1). 

La descoberta de recursos amb les eines tradicionals de les biblioteques és un procés 
frustrant i que requereix molt temps per a molts investigadors (UW Madison Libraries, 
2008, p. 6). 

Els venedors de sistemes han començat a respondre a aquesta demanda. Per exemple, el 
Llibre blanc de Talis (Davis, 2005), “Donant suport a les aplicacions de pròxima generació per 
proporcionar serveis i continguts bibliotecaris rics” es va publicar el novembre de 2005. 
Diverses empreses de sistemes tenen productes rellevants, com Aquabrowser de Medialab, 
Encore d'Innovative Interfaces, Primo d'Ex Libris, Prism 3 de Talis, WorldCat Local d'OCLC, 
Endeca Technologies i d'altres productes de codi obert com Vufind, Library Find i Koha-Zoom 
(Breeding, 2007; JISC & SCONUL, 2008; UW Madison Libraries, 2008). Tots ells pensats per 
estar més en consonància amb les actuals tecnologies i amb les expectatives dels usuaris web 
contemporanis (Davis, 2005; Boock, 2007; Breeding, 2007). L'objectiu no és simplement 
proporcionar una millor experiència de cerca sinó també una “descoberta” i “una experiència 
social de biblioteca acadèmica” (Breeding, 2007; Aquabrowser, 2008, Ex Libris, 2008; III, 2008). 

Aquabrowser: “un punt de partida per a la cerca i la descoberta a les biblioteques 
acadèmiques...” 
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Encore: “... impulsa les tecnologies i pràctiques Web 2.0, i proporciona una completa 
solució de descoberta cap al lliurament que és atractiva, sofisticada i simplement 
divertida!” 

Primo: “una solució tot-en-un per a la descoberta i el lliurament ...” 

S'han proposat moltes prestacions  per ser incorporades als catàlegs de biblioteca de pròxima 
generació (per ex., Schneider, 2006a, b, c; Pattern, 2008; Breeding, 2007; Sierra et al., 2007), 
així com a la llista de distribució Catàlegs de pròxima generació per a les biblioteques 
(NGC4Lib – http://dewey.library.nd.edu/mailing-lists/ngc4lib/). Per a les finalitats de l'estudi, les 
aplicacions més comunes dels OPACs de pròxima generació s'agruparan en tres categories: 

1) les que milloren la funcionalitat de cerca; 

2) les tecnologies Web 2.0 i les prestacions  de recomanació; i 

3) el contingut enriquit. 

Per millorar l'experiència de cerca dels usuaris i la funcionalitat dels OPACs, s'han suggerit el 
navegador per facetes i el rànquing de rellevància (Boock, 2007; Breeding, 200; Bibliographic 
Services Task Force, 2005). Amb el navegador per facetes, els usuaris de la biblioteca poden 
reduir els seus resultats de cerca mitjançant la navegació per facetes. El navegador per facetes 
agruparà els resultats en categories; per exemple, Autor, Matèria, Contingut, Format, Llengua i 
Any. A més, el nombre de documents es visualitzarà entre claudàtors darrera de cada faceta. 
Amb el rànquing de rellevància, els usuaris de la biblioteca poden ordenar els seus resultats de 
cerca per rellevància. Els usuaris de biblioteca ja estan acostumats a prestacions d'aquest estil 
(JISC & SCONUL, 2008), ja que els motors de cerca de Google, Yahoo and Amazon-like ja han 
utilitzat els rànquings de rellevància per als resultats de cerca. A més, també s'ha suggerit un 
corrector ortogràfic (Antelman et al., 2006; Pattern, 2007). La Figura 1 mostra un corrector 
ortogràfic utilitzat a l'OPAC del Birbeck College de la University of London, que utilitza l'Horizon 
Information Portal de SirsiDynix. 

La implementació de les prestacions Web 2.0 i Amazon-like ha esdevingut un dels centres del 
desenvolupament d'OPACs de pròxima generació. Inspirats en els serveis web en línia, com E-
bay i Amazon, s'han adaptat els suggeriments de préstec als OPACs de pròxima generació, per 
ex., “L'usuari que es va emportar en préstec aquest document també es va emportar” 
(Schneider, 2006a, b, c; Whitney and Schiff, 2006; Breeding, 2007). La Figura 2 mostra aquesta 
prestació en funcionament a la University of Huddersfield al Regne Unit 
(http://webcat.hud.ac.uk). 

La Web 2.0 és una font d'idees clau pels catàlegs de biblioteca de pròxima generació (Mercun 
and Zumer, 2008). És evident que els desenvolupadors de sistemes posen l'èmfasi en “les 
prestacions de participació de la comunitat” (Ecnore), “les prestacions d'informàtica social i 
Biblioteca 2.0” (Primo) i “l'experiència de la biblioteca social” (AquaBrowser). Diverses 
prestacions Web 2.0, com els agregadors RSS, els comentaris, les ressenyes, les puntuacions i 
els núvols d'etiquetes ja han aparegut en els productes de pròxima generació per a biblioteques 
(Breeding, 2007; Pattern, 2007). Alguns han utilitzat també la frase “OPAC social” per descriure 
un OPAC que ha integrat eines de xarxes socials que permeten als usuaris puntuar, revisar i 
etiquetar els documents. Un dels exemples punters de l'OPAC social és l'Ann Arbor District 
Library Catalogue – www.aadl.org/ (Blyberg, 2007). No obstant això, a l'informe d'OCLC, 
Compartició, Privacitat i Confiança en el Nostre Treball en Xarxa (OCLC; 2007), es pot veure 
que la gent, inclosos els estudiants, no té gaire interès en contribuir al contingut. La Figura 3 
mostra el servei de compartició de marcadors del catàleg de la Napier University Library, a 
Escòcia (http://nuin.napier.ac.uk). 

El contingut de l'OPAC també es pot enriquir afegint un sumari i un resum del llibre així com 
pantalles de visualització (Breeding, 2007). Per exemple, és possible visualitzar les imatges de 
les cobertes dels llibres i utilitzar núvols d'etiquetes per animar els OPACs (Patter, 2008). 
S'hauria de tenir en compte que els núvols d'etiquetes poden tenir un impacte visual en els 
usuaris, però també poden guiar els usuaris a reduir els resultats ràpidament. Alguns 
professionals han qüestionat si s'haurien d'afegir “interfícies d'usuari divertides” (Kelly, 2006, 10 
Desembre) i que siguin “un regal per a la vista” (Pattern, 2008, 29 Abril) i si s'haurien de 
considerar prestacions funcionals. No obstant això, Kelly (2006, 10 Desembre) suggereix que 
“també s'hauria d'animar al desenvolupament d'”interfícies d'usuari divertides” per estimular 
l'adopció de noves idees. Breeding (2007) també recolza la importància de tenir alguna 



Traduccions del CBUC; 45 (Juny 2010) 

Les Preferències dels usuaris estudiants per les prestacions dels OPACs...  / W. Tam, A. M. Cox, A. Bussey 

 
4 

representació visual, com les cobertes dels llibres en els OPACs. La Figura 4 mostra un núvol 
d'etiquetes de termes utilitzats recentment en el catàleg de la  de Huddersfield, i la Figura 5 
mostra el sumari i el resum proporcionats en el catàleg de la London School of Economics. 

El desenvolupament d'OPACs de pròxima generació està en els estadis inicials. Els OPACs de 
153 universitats del Regne Unit van ser examinats el juliol de 2008 per esbrinar en quin grau 
les biblioteques acadèmiques han adoptat les prestacions de pròxima generació. Basant-se en 
els informes de Library Technology (Breeding, 2007), es van examinar deu prestacions que 
apareixien comunament en els OPACs de pròxima generació i els resultats estan resumits a la 
Figura 6. 

Els resultats mostren que el desenvolupament d'OPACs de pròxima generació a les 
biblioteques acadèmiques del Regne Unit està en els estadis més inicials. Només una 
universitat ha incrustat un catàleg de pròxima generació – Encore d'Innovative Interfaces. Més 
del 60% dels OPACs de biblioteques no tenen cap d'aquestes noves prestacions. Els rànquings 
de rellevància, les cobertes dels llibres i els sumaris són les prestacions que més han 
implementat les biblioteques. Aquests descobriments semblen indicar que els bibliotecaris han 
donat més prioritat a les prestacions que milloren la funcionalitat de cerca i enriqueixen els 
continguts, que a les prestacions amb tecnologies Web 2.0  i les prestacions de recomanació. 

 

2.1 RECERCA PRÈVIA SOBRE LES PREFERÈNCIES DELS USUARIS 

No hi ha gaire literatura sobre les experiències dels usuaris o sobre les seves preferències en 
relació als OPACs de pròxima generació. Això possiblement és degut a que els catàlegs de 
biblioteques de pròxima generació són productes relativament nous. Moltes biblioteques encara 
es troben a l'estadi de considerar i seleccionar productes. No obstant això, s'han fet alguns 
informes que investiguen les preferències dels usuaris. Per exemple, entre ells s'inclou un 
informe d'usuaris de les biblioteques de la University of Wisconsin Madison (2008), que es va 
portar a terme el març de 2008; i un informe d'usuaris de les biblioteques de la University of 
Singapore, que es va portar a terme el setembre de 2007 (Lim, 2008). A més, hi ha un projecte 
d'estudiants universitaris dirigit el maig de 2008 (Henderson et al., 2008), que examina 
l'efectivitat de l'Star a Sheffield com a recurs d'informació. Aquest projecte va explorar algunes 
qüestions sobre les preferències dels usuaris, amb una mostra de 53 estudiants de la 
University of Sheffield. 

Les Figures 7-9  mostren els resultats dels tres informes. 

Reutilitzant les dades de sobre, es va crear una taula que es mostra a la Taula I i que indica les 
prestacions “populars” (és a dir, les tres primeres) i les “menys populars” (és a dir, les tres 
darreres) dels tres informes. 

És difícil comparar els diferents informes, en part per les ambigüitats de la denominació de les 
prestacions i les diferències en les opcions ofertes als enquestats. Tanmateix, es poden 
identificar algunes prestacions  populars i menys populars per als usuaris. Les més populars 
d'entre els tres estudis són els rànquings de rellevància i els suggeriments de préstec. 
Evidentment els usuaris volen suggeriments de préstec per als OPACs de pròxima generació. 
A més, recolzat pels resultats de dos estudis, els usuaris també volen el rànquing de 
rellevància. 

Per contra, les prestacions menys populars d'entre els estudis són els agregadors RSS i les 
ressenyes dels usuaris. Aquestes dues prestacions  estan relacionades amb la Web 2.0. 
Gairebé totes les prestacions “menys populars” de cada estudi estan relacionades amb la Web 
2.0. és a dir, “l'habilitat per etiquetar documents”, “crear un perfil de biblioteca per visualitzar els 
interessos de recerca”, “les teves cerques recents”, “ordena per popularitat”, “afegeix els teus 
comentaris sobre el llibre”, “agregadors RSS”. Això mostra que els usuaris semblen menys 
interessats o menys familiaritzats amb les idees Web 2.0. A partir de la taula, es pot concloure 
que els usuaris de biblioteca prefereixen les prestacions que poden millorar l'experiència de 
cerca més que les que emfasitzen la participació i els usos socials de l'OPAC. 
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3. METODOLOGIA 

Aquest estudi es centra en els estudiants internacionals. La principal raó per escollir estudiants 
internacionals com el grup objecte d'aquest estudi va ser la hipòtesi que potser tenien 
necessitats distintives. Els anys 1990s, els estudis sobre estudiants internacionals vinguts a 
universitats americanes va identificar un seguit de barreres per a l'ús de la biblioteca, inclosa la 
manca de familiaritat amb les biblioteques i concretament amb les TIC a les biblioteques. 
Sembla que aquestes barreres han disminuït (Jackson, 2005) i irònicament els OPACs potser 
són relativament més importants per als estudiants estrangers que pels  estudiants locals, els 
quals, per contra, s'han abocat més ràpidament cap a l'ús dels recursos electrònics. Lia et al. 
(2007, p. 23) descobreix que “més estudiants internacionals graduats que estudiants americans 
troben informació en els llibres de la biblioteca i que el catàleg en línia de la biblioteca juga un 
rol més important en la cerca d'informació dels estudiants internacionals”.  També pot ser que 
tinguin un determinat conjunt de recursos per a la cerca (Mehra and Bilal, 2007). Pot ser que 
els parlants no-natius necessitin més temps i esforç per cercar que els parlants natius (Kralisch 
and Berendt, 2005). Aquesta recerca indica que els estudiants internacionals tenen necessitats 
específiques pel que fa a l'OPAC i són dignes d'estudi apart. 

Per aquest estudi es van entrevistar 16 estudiants internacionals de la University of Sheffield el 
juliol de 2008. Es va utilitzar una entrevista semi-estructurada per aquest estudi per la seva 
flexibilitat. Tal i com Preece (2007) suggereix, una entrevista informal, oberta pot ser una 
aproximació apropiada per explorar el que els usuaris pensen sobre una nova idea per un 
disseny d'interacció. A més, per a l'esquema de preguntes de l'entrevista es van preparar 
simulacions de pantalles. L'ús de simulacions de pantalles és principalment per obtenir 
respostes a l'entrevista, a més a més d'actuar com a eines per ensenyar i debatre les noves 
prestacions dels OPACs de pròxima generació als entrevistats. Les captures de pantalla del 
catàleg Star de la University of Sheffield van ser la base per a les simulacions de pantalla. Les 
simulacions es van inspirar en les prestacions de Google, Amazon i els productes bibliotecaris 
de pròxima generació. 

L'estudi es va centrar en el catàleg de la University of Sheffield, l'Star. La University of Sheffield 
va comprar a Talis el seu primer catàleg web, WebOPAC, el setembre de 1996, quan ja 
s'anomenava Star. Des d'aleshores s'han fet algunes millores i el març de 2003 la biblioteca va 
comprar un altre producte, Prism, de Talis, que és l'actual versió de l'Star. Va esdevenir el seu 
OPAC per defecte l'estiu de 2004. Talis ha desenvolupat una nova versió de Prism, Prism 3, i la 
universitat segurament integrarà la nova versió d'Star durant el 2009. Aquest estudi identifica el 
comportament informacional dels estudiants i les seves preferències en relació amb els 
catàlegs de biblioteca de pròxima generació per desenvolupar l'Star perquè sigui un OPAC més 
centrat en l'usuari. 

 

4. RESULTATS DE LES ENTREVISTES 

Els 16 entrevistats són estudiants universitaris i de postgrau internacionals de les facultats 
d'Art, Ciències, Enginyeria, Ciències Socials i Arquitectura de la University of Sheffield. Les 
seves edats estan compreses entre els 20 i els 40 anys. Eren de nou països diferents, inclosos 
Xina, Indonèsia, Japó, Líbia, Malaisia, Filipines, Taiwan i Estats Units d'Amèrica. L'estudi incloïa 
enquestats d'ambdós sexes: sis homes i deu dones. 

En general, els entrevistats feien comentaris positius sobre el catàleg Star. Tots utilitzaven Star 
com a mínim algunes vegades al mes. Semblava que la seva cerca estava centrada en les 
classes, donat que tendien a utilitzar el catàleg de la biblioteca només quan havien de fer 
treballs o preparar exàmens. A més, la majoria dels entrevistats es limitaven a buscar a Star 
llibres físics i no l'utilitzaven per a recursos electrònics. Un altre ús destacable d'Star per part 
dels entrevistats era per renovar llibres. Aquest usuaris no utilitzaven gaire altres funcions com 
la cerca avançada o la “sucursal de la biblioteca”, funció amb la que els usuaris poden limitar la 
seva cerca a una biblioteca concreta. 

Tanmateix s'observa que les pràctiques dels usuaris estan condicionades per Google. Gairebé 
tots els entrevistats van declarar que normalment utilitzen la cerca per paraula clau i rarament 
utilitzen la cerca per autor. Això pot ser degut a que s'han acostumat a posar paraules clau al 
quadre de cerca de Google. Tots utilitzaven Google cada dia per a tot, fins i tot per a la cerca 
acadèmica. No obstant això, cinc dels entrevistats van declarar que de vegades resultava difícil 
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trobar informació útil a Goggle o Google Scholar perquè hi ha “massa resultats” i “no tots són 
rellevants”. A més, s'observa que els entrevistats no són creadors actius de continguts 
mitjançant tecnologies Web 2.0. Malgrat que més de la meitat dels entrevistats estaven 
familiaritzats amb els comentaris d'usuaris sobre els serveis web, per exemple, Amazon, eBay, 
YouTube, només dos van declarar que havien contribuït amb comentaris o que estaven 
interessats a contribuir. 

Les entrevistes es van dividir en quatre parts que exploraven, respectivament, les prestacions 
que milloraven l'experiència de cerca, les tecnologies Web 2.0, la visualització  i finalment una 
secció on es demanava als entrevistats que diguessin quines de les prestacions examinades a 
l'entrevista preferien. 

 

4.1 PRESTACIONS QUE MILLOREN L'EXPERIÈNCIA DE CERCA 

La Taula II proporciona un resum de les preferències dels usuaris pel que fa a prestacions que 
milloren l'experiència de cerca. 

La Figura 10 mostra la simulació de pantalla del catàleg Star que inclou el navegador per 
facetes i el rànquing de rellevància. 

Navegador per facetes. Els 16 entrevistats van estar d'acord que el navegador per facetes els 
seria útil. Van recordar haver utilitzat el navegador per facetes a pàgines web com eBay, a 
botigues en línia i a Amazon. Generalment, tots els entrevistats pensaven que era útil perquè la 
faceta pot reduir els resultats efectivament (cinc enquestats), estalviar-los temps i proporcionar-
los una idea general clara dels resultats de cerca. A més a més, quatre entrevistats pensaven 
que el navegador per facetes tenia una funció similar a la de la tradicional cerca avançada, 
però pensaven que el navegador per facetes és molt més fàcil d'utilitzar. 

I4: Crec que l'objectiu d'aquesta prestació és similar a la de la cerca avançada ... 
Rarament utilitzo la cerca avançada ... Però aquesta segur que l'utilitzaré ... com que és 
molt més amigable que la cerca avançada.  

Rànquing de rellevància. Un total de 14 dels 16 entrevistats van expressar que el rànquing de 
rellevància és útil i important. Set entrevistats van declarar que el principal motiu pel que els 
agradava era per l'estalvi de temps. En ser entrevistats dos van dir: 

El rànquing de rellevància és molt millor i més útil ... perquè puc aconseguir el que vull 
immediatament ... el resultat està majoritàriament a la primera pàgina ... així que no 
necessito desplaçar-me cap avall o comprovar a través de les pàgines ... estalvio 
temps. 

Sembla que la gent es refia dels motors de cerca. La majoria dels entrevistats estaven 
convençuts que la informació que volen apareixerà a dalt de tot del rànquing o a la primera 
pàgina. No obstant això, sorprenentment, la meitat dels entrevistats estaven amoïnats per com 
treballa realment aquesta prestació. Es preguntaven com pot saber el motor de cerca el que 
realment volen i com decideix el motor de cerca la rellevància, malgrat que els entrevistats 
encara estaven d'acord amb els beneficis del rànquing de rellevància. Van comentar que el 
rànquing de rellevància és encara millor que l'ordenació alfabètica tradicional. A més a més, 
dos entrevistats tenien suggeriments per millorar la prestació del rànquing de rellevància, com 
desplegar el camp de pes de rellevància a cada document. A més a més, un dels entrevistats 
va suggerir que seria beneficiós que l'usuari no només pogués ordenar els resultats per data, 
autor o alfabet, sinó que alhora també pogués veure la rellevància de cada document. 

Corrector ortogràfic. La Figura 11 mostra la simulació de pantalla del catàleg Star que inclou el 
corrector ortogràfic. 

Tretze dels entrevistats van declarar que el corrector ortogràfic era una bona prestació. Van 
comentar que el corrector ortogràfic és especialment útil per als estudiants internacionals, 
donat que la seva primera llengua no és l'anglès. No obstant això, només dos entrevistats 
pensaven que era necessari. La majoria dels entrevistats va declarar que la principal funció del 
corrector ortogràfic seria descobrir els seus errors tipogràfics. 

I12: De fet, no tinc gaires problemes per escriure ... però quan escric ràpid, vull tenir un 
corrector ortogràfic.  
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En general, la majoria dels entrevistats (13) van comentar que el corrector ortogràfic suposaria 
un estalvi de temps i que és molt pràctic. No obstant això, tres entrevistats van assenyalar els 
punts febles del corrector ortogràfic; per exemple, que no pot reconèixer certa terminologia 
professional i que el corrector ortogràfic podria suggerir paraules incorrectes que no són les  
que la gent volia dir. 

Els entrevistats als qui va agradar més el navegador per facetes van suggerir que és perquè 
permet a l'usuari tenir més control sobre el que vol. 

Preferències dels usuaris. La Taula III resumeix les preferències dels usuaris per les 
prestacions que milloren l'experiència de cerca. 

Es va demanar als entrevistats que escollissin només una prestació entre les tres. 
Sorprenentment, en aquest punt cap dels entrevistats va escollir el corrector ortogràfic. Els 16 
entrevistats van comparar el navegador per facetes amb el rànquing de rellevància. És possible 
que, tal i com va dir un dels entrevistats, “encara tingui la capacitat d'escriure”. A onze dels 16 
entrevistats els va agradar més el navegador per facetes. Pensaven que el navegador per 
facetes no només redueix els resultats ràpidament sinó que també tenen molt més control 
sobre el que volen que amb el rànquing de rellevància. 

I10: Què passaria si ... els resultats 1-2000 són els més rellevants per a mi? 

D'altra banda, cinc entrevistats van preferir el rànquing de rellevància. Tots cinc van dir que el 
rànquing de rellevància pot estalviar més temps perquè els resultats estan ordenats i d'aquesta 
manera la gent no ha d'anar pàgina per pàgina. A més, van esmentar algunes limitacions del 
navegador per facetes; per exemple, el navegador per facetes és útil només quan hi ha un gran 
nombre de resultats. 

 

4.2 ÚS DE LES TECNOLOGIES WEB 2.0 I LES PRESTACIONS AMAZON 

Aquesta secció de les entrevistes investigava què pensaven els entrevistats sobre la idea 
d'afegir tecnologies Web 2.0 i prestacions Amazon a l'Star i els resultats es mostren a la Taula 
IV. 

La Figura 12 mostra una simulació de pantalla de l'Star amb agregadors RSS, ressenyes i 
recomanacions.  

Puntuacions i ressenyes dels usuaris. Sembla que la idea d'incrustar puntuacions i ressenyes 
dels usuaris en els catàlegs de biblioteca és una qüestió controvertida, amb prop de la meitat 
dels entrevistats (set) que van declarar que aquesta prestació no els seria útil. Pensaven que 
les puntuacions i ressenyes dels usuaris no podrien funcionar tan bé com a Amazon. Tal i com 
un dels entrevistats va dir: 

I14: Només estem traient llibres en préstec no estem comprant llibres ... I podem anar a 
la biblioteca i agafar els llibres directament ... així que esdevé menys crucial. 

A més d'això, alguns entrevistats pensaven que els catàlegs de biblioteques acadèmiques 
haurien de ser diferents de les pàgines web d'entreteniment o comercials. Pensaven que la 
informació en els catàlegs de biblioteca hauria de ser més objectiva i no incloure comentaris 
subjectius o comentaris amb opinions personals. No els agradaven els comentaris per la 
possibilitat d'influenciar la tria de la gent. A més a més, tres entrevistats van assenyalar que els 
estudiants estudien diferents matèries i tenen visions diferents; així els entrevistats dubten de la 
utilitat dels comentaris. 

Per contra, nou dels 16 entrevistats pensaven que les puntuacions i ressenyes dels usuaris 
eren útils, especialment perquè les ressenyes poden proporcionar informació addicional sobre 
els llibres i pensen que els comentaris dels usuaris poden reflectir millor la veritat. Aquests nou 
entrevistats pensaven que els comentaris podien ajudar-los a prendre millors decisions. 

I12: és bo tenir més informació sobre els llibres ... i podem utilitzar les ressenyes dels 
usuaris per comparar amb altres llibres ... com que de vegades hi ha tants libres sobre 
els mateixos temes ... No sé quin és millor ... així que les ressenyes dels usuaris 
podrien ser útils. 

No obstant això, alguns entrevistats van suggerir que les ressenyes serien més fiables si les 
escrivissin personal acadèmic o un bibliotecari. Així, les respostes mostren que els entrevistats 
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es preocupaven per la qualitat dels comentaris. Tots els entrevistats, inclosos els que pensaven 
que les ressenyes eren útils, van declarar que probablement no farien una ressenya perquè “es 
necessita temps per escriure”. 

RSS. Més de la meitat dels entrevistats (nou) no estaven segurs de la utilitat dels agregadors 
RSS. Sembla que principalment això es devia a que no estaven familiaritzats amb la tecnologia. 
Es va observar per les respostes de l'entrevista que cap dels entrevistats utilitzava RSS 
regularment. Només dos dels entrevistats sabien el que eren els RSS abans de l'entrevista. No 
obstant això, set entrevistats creien que la prestació els podria ser útil, especialment els cinc 
estudiants de recerca inclosos a l'estudi. Això òbviament és perquè els agregadors RSS els 
poden ajudar a obtenir la literatura més recent d'una manera més fàcil. No obstant això, uns 
entrevistats (tres) van assenyalar que els estudiants normalment busquen llibres només per fer 
treballs, així que van suggerir que els agregadors RSS per matèria relacionats amb els seus 
estudis serien més útils que tenir agregadors RSS per al seu argument de cerca. A més, sis 
entrevistats pensaven que seria bo poder utilitzar els agregadors per esbrinar els darrers llibres 
i articles de revista relacionats amb els seus estudis. 

I14: Si està relacionat amb els meus estudis és útil, si no no em serveix de res. 

Dos entrevistats preferien rebre alertes per correu electrònic en comptes d'agregadors RSS. 

Suggeriments de préstec. La Taula V resumeix la visió dels usuaris sobre les prestacions 
relacionades amb els suggeriments de préstec. 

A les entrevistes es van investigar dues prestacions dels suggeriments de préstec - “l'usuari 
que es va emportar en préstec aquest document també es va emportar” i “No disponible? Prova 
amb aquest ...”. Els resultats mostren que els entrevistats tenien una actitud força positiva cap 
a ambdues prestacions.  

Gairebé tots els entrevistats es van adonar que la idea de “l'usuari que es va emportar en 
préstec aquest document també es va emportar” s'havia agafat d'Amazon. 12 dels 16 
entrevistats pensava que la prestació seria útil  si s'apliqués al catàleg Star. En general, els 
entrevistats van considerar si els suggeriments els poden proporcionar documents amb més 
“rellevància”. Sis de 12 entrevistats creien que els suggeriments els podien donar documents 
“relacionats” amb la seva cerca. No obstant això, s'hauria de tenir en compte que no hi ha cap 
garantia que els documents suggerits a l'usuari siguin rellevants. Malgrat això, alguns 
entrevistats valoren el fet que la prestació els permet tenir un ventall d'opcions més ampli i un 
interval de lectura més ampli. 

I15: sense els suggeriments ... potser no trobaré mai aquell llibre que m'interessa. 

Gairebé tots els entrevistats (16) van considerar que la prestació “No disponible – proveu 
aquest” era útil – principalment perquè estalvia temps – i que el llibre que necessitin no estigui 
disponible és un fet molt comú. Tots 16 entrevistats esperaven que aquesta prestació els 
pogués ajudar, fent-los suggeriments relacionats i útils. No obstant això, tres entrevistats van 
assenyalar que de vegades volen un llibre concret, així que la prestació potser no seria útil 
sempre. 

La Figura 13 mostra una simulació de pantalla d'Star amb prestacions de recomanació. 

La Taula VI resumeix les preferències dels usuaris pel que fa a tecnologies Web 2.0 i 
prestacions Amazon. 

Quan se'ls va preguntar la seva preferència entre les opcions d'aquesta secció els resultats es 
van repartir d'una manera força igual. Cada prestació era preferida per alguns usuaris. 
Tanmateix, està clar que els agregadors RSS no eren populars entre els entrevistats. Només a 
un entrevistat li agradaven els agregadors com un mitjà per obtenir la informació més recent. 

 

4.3 PRESTACIONS QUE MILLORAVEN LA VISUALITZACIÓ D'STAR 

Aquesta secció explora el que els usuaris pensaven sobre la utilitat de les cobertes dels llibres, 
els núvols d'etiquetes i d'altres enriquiments dels registres, com la visualització de la 
disponibilitat i la localització del llibre a la llista inicial de resultats de cerca, el resum i el sumari. 
La Figura 14 mostra una simulació de pantalla d'Star amb aquestes prestacions. 

La Taula VII resumeix les preferències dels usuaris en aquesta àrea. 
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Quan els entrevistats van veure per primer cop la captura de pantalla, la majoria dels seus 
comentaris van ser “la interfície és tan diferent”, “és molt atractiva”, “Crec que estic mirant 
Amazon”. Sembla que les presentacions visuals poden causar impacte en l'experiència dels 
usuaris.  

Cobertes de llibres. La majoria d'entrevistats (13) va declarar que la visualització de les 
cobertes de llibres no era útil. A tres dels 13 entrevistats no els agradava la imatge de la 
coberta a la pàgina inicial de resultats perquè creien que la coberta ocuparia més espai, així 
que els feia por que es trigués més a desplaçar-se cap avall de les pàgines i mirar la pàgina de 
resultats. D'altra banda, nou dels 13 entrevistats van declarar que no era gaire útil perquè la 
imatge de la coberta no afectaria gaire la seva tria.  

I10: la coberta del llibre no em dirà si el llibre és realment rellevant o no per a la meva 
cerca ... així que no pot afectar la meva elecció. 

No obstant això, la coberta del llibre no és completament ineficaç. Durant les entrevistes, tots 
16 entrevistats van fer comentaris positius sobre les cobertes de llibres i la majoria d'ells van dir 
“m'agrada”, “són atractives” i “és fàcil per llegir”. 

Núvols d'etiquetes. En les respostes de l'entrevista, més de la meitat dels entrevistats (11) no 
havien vist mai un núvol d'etiquetes. Sis entrevistats van declarar que es sentien confosos per 
la mida de les lletres. No sabien que la mida de les paraules clau indicava el nivell 
d'importància i la popularitat de les paraules. A més, cap dels entrevistats va valorar la 
funcionalitat Web 2.0 d'aquesta prestació – que l'usuari pot escriure etiquetes. Tanmateix, els 
16 entrevistats van descobrir que, de fet, un núvol d'etiquetes els és útil. Quatre entrevistats 
van trobar que seria útil perquè el núvol d'etiquetes els podia ajudar a reduir els resultats 
ràpidament i així estalviar temps. A més, sembla que els núvols d'etiquetes podrien cridar 
l'atenció de la gent sobre alguna cosa en la que podrien estar interessats, però que no s'havien 
adonat que era així. Sis entrevistats van estar d'acord sobre aquest avantatge del núvol 
d'etiquetes. Per exemple, un dels entrevistats va dir: 

I1: M'agrada molt l'etiqueta ... perquè suggereix algun altre terme que està relacionat 
amb la meva cerca i que probablement no se m'havia acudit ... i simplement el puc 
clicar. 

No obstant això només tres dels entrevistats van afirmar que els núvols d'etiquetes donaven 
una imatge “moderna” i “imaginativa” al catàleg de biblioteca. Això va mostrar que la prestació 
del núvol d'etiquetes té un impacte més gran sobre l'entrevistat que els components visuals. 

Altres prestacions. A tots els entrevistats els agradava la possibilitat que el catàleg els 
ensenyés la disponibilitat i la localització del llibre, inclòs el número de pis, a la llista inicial de 
resultats. Tots van declarar que aquestes prestacions serien útils o podrien estalviar temps, 
perquè en l'actual catàleg Star els usuaris han de clicar dins els registres per poder obtenir 
aquesta informació. Dos entrevistats també van comentar que és útil tenir sumaris i resums en 
un catàleg de biblioteca perquè això els ajuda a triar entre els llibres. No obstant això, un dels 
entrevistats va sostenir que si es tan pràctic per anar a la biblioteca, la gent pot agafar els 
llibres directament a la biblioteca i mirar els sumaris allà mateix. La Taula VIII resumeix aquesta 
informació. 

Els entrevistats pensaven que era difícil triar entre aquestes tres prestacions perquè els 
agradaven totes. Tanmateix, les decisions dels entrevistats mostren que la que més els 
agradava era el núvol d'etiquetes per la seva funció de reducció, però no els importava tant ni el 
seu impacte visual ni el seu caràcter Web 2.0. Per contra, la visualització de la disponibilitat i de 
la localització dels llibres també és força popular: a cinc entrevistats és la prestació que els va 
agradar més. 

 

4.4 TRIA FINAL DE PRESTACIONS PREFERIDES 

Per concloure l'entrevista, es va demanar als entrevistats que triessin les prestacions més útils 
d'entre totes les que s'havien comentat. Era una pregunta oberta, així que es permetia als 
entrevistats escollir tantes prestacions com volguessin. No obstant això, només dos dels 
entrevistats volien les deu prestacions. La majoria dels entrevistats van suggerir entre tres i cinc 
prestacions per a les biblioteques i van donar una prioritat diferent a cada prestació. S'ha fet un 
gràfic que indica les prestacions més importants, d'acord amb la puntuació dels entrevistats, 
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sospesant els punts donats pels usuaris: cinc per a la seva primera tria fins a un per a la 
cinquena (Figura 15). 

Es pot veure que el navegador per facetes, el núvol d'etiquetes, el rànquing de rellevància i el 
“No disponible? Proveu amb aquest ...” van ser les prestacions que els entrevistats més volien 
en el catàleg Star de pròxima generació. Els agregadors RSS, els comentaris i puntuacions 
dels usuaris i el corrector ortogràfic van ser les prestacions menys desitjades. 

 

5. DEBAT 

Els resultats d'aquest estudi concorden en general amb els resultats d'informes anteriors, és a 
dir, als usuaris els agraden en rànquing de rellevància i els suggeriments de préstec, però no 
estan tan interessats en els agregadors RSS ni en les puntuacions i les ressenyes dels usuaris. 
No obstant això, existeixen certes inconsistències, com el resultat del corrector ortogràfic que 
en aquest estudi és oposat als resultats de les biblioteques de la University of Wisconsin-
Madison, tal com es pot veure a la Taula IX.  

 

5.1 LES MILLORS PRESTACIONS SEGONS AQUEST ESTUDI 

A partir d'aquest estudi, es poden identificar quatre prestacions clau en els catàlegs de pròxima 
generació, com les més útils segons l'opinió dels entrevistats: 

1) Navegador per facetes 

2) Núvol d'etiquetes 

3) Rànquing de rellevància 

4) Suggeriments de préstec 

El navegador per facetes va ser la prestació més popular de les ofertes als entrevistats en 
aquest estudi. L'informe d'usuaris de la National University of Singapore Libraries (Lim, 2008) 
va obtenir el mateix resultat. No obstant això, el projecte universitari de la University of Sheffield 
indicava que el navegador per facetes era la prestació menys popular. És possible que la 
diferència estigui causada per algunes ambigüitats en la redacció de l'estudi. En el projecte 
universitari es va utilitzar “Reduir els resultats per autor/matèria/llengua”. S'ha de tenir en 
compte que un navegador per facetes pot reduir els resultats no només per autor, matèria i 
llengua, sinó també per encapçalaments de matèria, encapçalaments de nom, format i data de 
publicació, etc. El resultat en l'estudi anterior pot indicar que un navegador per facetes que 
només redueixi els resultats per autor, matèria i llengua no serà suficient per als usuaris. Els 
entrevistats van comentar que la prestació és eficient, és fàcil d'utilitzar i els donaria un cert 
“control” durant la cerca sobre el que volen. 

El núvol d'etiquetes és una altra prestació que els entrevistats van aprovar, però els resultats no 
estan recolzats per altres informes. Tant l'informe de la University of Wisconsin com el projecte 
universitari de Sheffield no van oferir aquesta possibilitat als usuaris. A més a més, l'estudi de 
Singapore mostra que és la prestació menys popular. No obstant això, s'observa que la 
puntuació de la “pantalla de núvol d'etiquetes” a l'estudi de Singapore no és gaire baixa, és a 
dir 2.49/4 (p. 4) malgrat que és una prestació de les “menys preferides”. Malgrat això, els 
entrevistats d'aquest estudi eren entusiastes respecte als núvols d'etiquetes. Aquest estudi 
mostra que als entrevistats els agrada no pel seu aspecte de comunitat Web 2.0 (és a dir, que 
els usuaris poden afegir etiquetes al contingut), tal com recomanen els proveïdors de sistemes 
com Encore (III, 2008), sinó perquè va bé per reduir els resultats, fent-se ressò de les 
conclusions del treball de Breeding (2007). Pensen que els permet fer cerques amb més 
rapidesa i més eficiència. Aquí es veu un altre cop que als usuaris els agraden les prestacions 
que suposen un estalvi de temps. També els agraden els núvols d'etiquetes perquè centren la 
seva atenció sobre paraules que no se'ls havien acudit abans i que són realment útils i estan 
relacionades amb la seva cerca. Efectivament, als usuaris els agrada descobrir documents 
relacionats. Així, sembla una bona manera de desenvolupar OPACs de pròxima generació que 
siguin plataformes de descoberta, en comptes de ser només un “sistema de consulta de 
signatures” (Antelman et al., 2006). 
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Està molt clar que el rànquing de rellevància és la prestació que més s'esperen els usuaris. Els 
resultats d'aquest estudi, l'informe d'usuaris de la UW Madison Libraries i el projecte universitari 
de Sheffield també indiquen que el rànquing de rellevància és molt important per als usuaris de 
biblioteques. Els tres resultats van mostrar que el rànquing de rellevància està al capdamunt 
del rànquing entre d'altres prestacions. La raó per la qual agrada als usuaris és principalment 
perquè els estalvia temps. No obstant això, a les entrevistes, sorprèn que els entrevistats estan 
força interessats en “com poden les biblioteques recuperar els documents més rellevants” per a 
ells i com defineixen els motors de cerca els algorismes de rellevància. Sembla que dubten que 
els OPACs puguin recuperar aquesta mena de resultats “màgics” amb èxit. Així, és important 
dir que les biblioteques han d'assegurar-se que els sistemes de biblioteca executen bons 
rànquings de rellevància (és a dir, que els documents que són més importants i interessants 
per als estudiants haurien d'aparèixer al capdamunt dels resultats). 

En relació als resultats dels informes d'usuaris de les National University of Singapore Libraries 
i UW Madison Libraries i la University of Sheffield, tots ells indicaven que els estudiants 
consideren els suggeriments de préstec com una eina útil per millorar la seva experiència de 
cerca. En aquest estudi s’han examinat dos suggeriments de préstec: un és “l’usuari que es va 
emportar en préstec aquest document també es va emportar” i l’altre és “No està disponible? 
Prova aquests …”. Els resultats mostren que els entrevistats prefereixen “No està disponible? 
Prova aquests …”. Així, els usuaris realment només volen alguna mena d’ajuda, especialment 
quan els ha fallat el seu procediment de cerca. D’altra banda, els entrevistats van assenyalar 
que la utilitat dels suggeriments de préstec depèn molt de si els suggeriments els poden 
proporcionar materials “rellevants” o no. Això es fa ressò de l’informe del University of California 
Bibliography Services Task Force (2005, p. 12), que declarava que els suggeriments haurien de 
tenir “importància i profunditat acadèmica” per als usuaris. 

 

5.2 LES PRESTACIONS MENYS VALORADES 

• Corrector ortogràfic 

• Contingut enriquit 

En general, els entrevistats van valorar d'una manera més baixa les prestacions com el 
corrector ortogràfic i el contingut enriquit. Tanmateix, no significa que les prestacions els fossin 
menys útils. S'observa que això es deu a que el corrector ortogràfic i el contingut enriquit 
sembla que no tenen una influència tan important en la seva experiència de cerca com d'altres 
prestacions, com el navegador per facetes. Pel que fa al corrector ortogràfic, hi ha certes 
inconsistències entre els resultats dels diferents estudis. En aquest estudi el corrector ortogràfic 
és una de les prestacions “menys populars”. L'informe sobre usuaris de les biblioteques de la 
National University of Singapore també mostra que els usuaris no són partidaris del corrector 
ortogràfic. No obstant això, l'informe sobre usuaris de les UW Madison Libraries (2008) indicava 
que el corrector ortogràfic “Volies dir ...” és una de les prestacions més útils segons els seus 
enquestats. Això mostra que els diferents grups d'usuaris tenen diferents necessitats. Es va 
constatar que la majoria dels entrevistats d'aquest estudi  van declarar que el corrector 
ortogràfic, de fet, els és útil; no obstant això, comparada amb d'altres prestacions, els 
entrevistats li van donar una puntuació molt baixa en el seu rànquing d'importància i van 
comentar que era innecessària. Els entrevistats d'aquest estudi són tots estudiants 
internacionals, així que és es una mica sorprenent que la necessitat d'un corrector ortogràfic no 
sigui tan gran. No obstant això, la implementació del corrector ortogràfic en els OPACs de 
pròxima generació és una tendència que les biblioteques han començat a posar en pràctica. A 
més a més, és important cridar l'atenció sobre el fet que el corrector ortogràfic per a la cerca 
acadèmica necessita ser més sensible a la terminologia professional que els motors de cerca 
Web com Google. 

Els resultats d'aquest estudi mostren que els entrevistats no tenen gaire interès pel contingut 
enriquit, com les cobertes de llibres. No els importa si l'OPAC té cobertes de llibres o no. 
Aquests resultats es fan ressò de l'informe de la National University of Singapore (Lim, 2008). 
L'informe de la University of Wisconsin i el projecte universitari de Sheffield no van oferir 
aquesta opció als usuaris. Així, és difícil concloure que les cobertes de llibres són útils per als 
usuaris. En la literatura, es pot veure que els professionals ja han tingut diverses opinions sobre 
la utilització d'aquests “regals per a la vista” com les cobertes de llibres o altres prestacions 
visuals. La polèmica és principalment pel que fa a la funcionalitat d'aquestes prestacions 
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visuals. A les entrevistes, alguns entrevistats, fent-se ressò de Breeding (2007), van comentar 
que les cobertes i les icones de llibres facilitaven la lectura. Sembla doncs, que hi ha alguna 
funció oculta de les prestacions visuals que els entrevistats no van reconèixer. A més d'això, els 
entrevistats van expressar que la visualització de la localització i la disponibilitat del llibre a la 
pantalla inicial de resultats és més important i útil que les cobertes de llibres, tal com es mostra 
a la simulació de pantalla de la Figura 16. Sembla que preferien prestacions que estalvien 
temps. 

 

5.3 LES PRESTACIONS MENYS VALORADES 

l Etiquetatge 

l Ressenyes d'usuaris 

l RSS 

Els informes d'usuaris de les biblioteques de la National University of Singapore, UW Madison 
Libraries i Star indicaven que les prestacions Web 2.0, inclosos l'etiquetatge, les ressenyes 
d'usuaris i els RSS, entre d'altres prestacions, estan valorades com les menys útils. Dels 
resultats de les entrevistes, es desprèn que les diferents persones tenen diferents expectatives 
sobre la implementació de puntuacions i ressenyes d'usuaris als OPACs. A alguns entrevistats 
els agrada llegir ressenyes d'usuaris per obtenir més informació sobre els documents; a alguns 
entrevistats no els agraden les ressenyes d'usuaris per la diversa qualitat dels comentaris i la 
seva inherent subjectivitat. En la literatura, s'estan recomanant constantment les idees Web 2.0 
per als serveis de biblioteca. No obstant això, en realitat, sembla que el Web 2.0 és 
relativament nou per als usuaris. Els usuaris de biblioteca realment no estan familiaritzats ni 
són entusiastes de les tecnologies Web 2.0. A les respostes de l'entrevi sta, gairebé cap dels 
entrevistats havia utilitzat agregadors RSS; de fet, tal i com els entrevistats van dir: “No 
m'interessen les tecnologies”. A més a més, OCLC informa de la publicació de “Compartir, 
privacitat i confiança en el nostre món en xarxa” (OCLC, 2007) i els resultats d'aquest estudi 
també recolzen la idea que actualment no hi ha gaires estudiants que tinguin l'hàbit d'escriure 
comentaris a la Web. És difícil dir que és el moment ideal perquè les biblioteques implementin 
aquestes prestacions Web 2.0 als OPACs. Les biblioteques acadèmiques tenen moltes 
limitacions que s'han de considerar, com el cost i el temps. Des d'un altre punt de vista, per 
considerar-ho un desenvolupament a llarg termini, pot valer la pena afegir prestacions Web 2.0 
als catàlegs de biblioteca en aquest estadi, per animar els estudiants a participar i contribuir 
més a les biblioteques. Les biblioteques podrien assumir un rol de lideratge en la promoció i 
creació d'una cultura de compartir coneixement dins de grups d'estudiants i universitats. 

 
6. CONCLUSIÓ 

Aquest estudi mostra que el navegador per facetes, el núvol d'etiquetes, els suggeriments de 
préstec i el rànquing de rellevància són les prestacions més útils i desitjables des del punt de 
vista dels estudiants internacionals. En general, els resultats d'aquest estudi concorden amb els 
resultats d'estudis anteriors, és a dir, als usuaris els agraden les prestacions que poden millorar 
la seva experiència de cerca, com el rànquing de rellevància i els suggeriments de préstec, i no 
els agraden les prestacions amb Web 2.0, com els agregadors RSS i les puntuacions i les 
ressenyes dels usuaris. No obstant això, s'han trobat algunes contradiccions, com ara que els 
resultats del corrector ortogràfic i els núvols d'etiquetes són oposats als resultats d'alguns 
estudis anteriors. Tanmateix, pot indicar que diferents grups d'usuaris tenen diferents 
necessitats. 

En general, les expectatives dels estudiants respecte als OPACs no són gaire altes. Es pot 
veure que als estudiants internacionals els agraden les prestacions que són ràpides, fàcils 
d'utilitzar i rellevants per a la seva cerca. Òbviament, els punts de vista dels usuaris són factors 
essencials quan es desenvolupen OPACs usables i centrats en l'usuari. Aquest ha estat un 
estudi a petita escala i els estudiants internacionals potser tenen necessitats força 
específiques. Aquestes són importants en si mateixes, però potser no són un bon referent per a 
la resposta dels estudiants locals, que deuen ser més experimentats amb la cerca de recursos 
electrònics. A més a més, si els usuaris no tenen experiència amb una prestació concreta, una 
opinió inicial pot ser un referent enganyós per a futures preferències. Tanmateix, està clar que 
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les biblioteques necessiten ser més pro-actives per prendre consciència de les preferències 
dels usuaris i per identificar les seves diferents necessitats per poder proporcionar OPACs 
centrats en l'usuari. Aquest treball ha estat una petita contribució perquè les biblioteques 
entenguin les necessitats dels usuaris. D'entre els recursos disponibles només era pràctic 
estudiar sistemàticament un grup concret. Esperem que amb la publicació dels presents 
resultats, altres s'animaran a construir a partir dels resultats. En un camp que evoluciona ràpid, 
hi ha la necessitat que es facin i es publiquin molts altres estudis. És important que les 
biblioteques pensin detingudament com desenvolupar encara més i com aprofitar al màxim 
aquestes noves prestacions per fer-les més significatives per als usuaris. 

 
Figura 1 Exemple de corrector ortogràfic (OPAC Birkbeck)  

 
Figura 2 Prestació de suggeriments i les puntuacions dels usuaris (University of Huddersfield)  
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Figura 3 Botó de compartició de marcadors socials (Napier University)  

 
Figura 4 Núvol d’etiquetes (University of Huddersfield)  
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Figura 5 Taula de contingut i resum de llibre (LSE) 
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Figura 6 Prestacions de pròxima generació als OPACs universitaris del Regne  
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Figura 7 Resultats de University of Wisconsin Madison Libraries User Survey  
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Figura 8 Resultats de National University of Singapore Libraries User Survey  

 
Figura 9 Resultats de l’estudi “How effective is Star as an information resource?”  
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Figura 10 Simulació de pantalla d’Star amb navegador per facetes i rànquing de rellevància 

 
Figura 11 Simulació de pantalla d’Star amb corrector ortogràfic: “Volies dir?”  
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Figura 12 Simulació de pantalla d’Star amb agregadors RSS, ressenyes I recomanacions 

 
Figura 13 Simulació de pantalla d’Star amb recomanacions 
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Figura 14 Simulació de pantalla d’Star amb núvols d’etiquetes i cobertes de llibres 

 
Figura 15 Preferències finals dels entrevistats 
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Figura 16 Simulació de pantalla d’Star amb visualització de la localització i disponibilitat dels 
llibres     

 
Taula  I Prestacions de millora als OPACs de pròxima generació 

 
Taula II Preferències dels usuaris entre les prestacions de millora de l’experiència de cerca  
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Taula III Preferències dels usuaris entre les prestacions de millora de l’experiència de cerca  

 

 
Taula IV Preferències dels usuaris entre les tecnologies Web 2.0  

 

 
Taula V Preferències dels usuaris entre les prestacions relacionades amb els suggeriments de 
préstec 

 

 
Taula VI Preferències dels usuaris entre les tecnologies Web 2.0 i les prestacions Amazon 

 

 
Taula VII Preferències dels usuaris entre les prestacions que milloren la visualització 

 

 
Taula VIII Preferències dels usuaris entre les prestacions que milloren la visualització 
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Taula IX Prestacions de millora als OPACs de pròxima generació 
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