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Introducció 
 
El coneixement documentat es presenta en molts formats,  durant dècades les biblioteques han 
anat incorporant nous formats i elements multimèdia a les seves col· leccions. Microformes, 
cassettes, videocassettes i CD-Roms han requerit un emmagatzematge especial, noves  
tècniques de catalogació, nous equipaments, nous serveis i noves polítiques d’accés a la 
col· lecció. No obstant, cap d’aquests materials multimèdia han requerit un canvi radical en les 
pràctiques o serveis bibliotecaris. En canvi, la informació digital,  resultat de la transformació de 
la tecnologia, té  el potencial suficient per afectar els mètodes, les pràctiques de recerca, i fins  
tot  els serveis de biblioteca. A causa d’aquest fort potencial, les reaccions inicials a davant el 
nou concepte de biblioteca digital eren de veure-la com a una cosa nova, una entitat separada, 
un nou món d’informació que desbancaria la biblioteca tradicional. L’experiència dels últims 
anys ha demostrat que  ben segur, durant molt de temps les biblioteques hauran de 
subministrar informació en un entorn que combini la informació tradicional i la informació 
multimèdia. A les biblioteques universitàries americanes on la biblioteca ha començat a 
incorporar informació digital als serveis de recerca, ja s’està experimentant la transició cap a 
una etapa d’integració de recursos. Aquests canvis proporcionen un marc de noves tendències  
que estan emergent des de l’aparició de les primeres  biblioteques  digitals als Estats Units. 
 
Un punt de vista operacional de la biblioteca digital 
 
Un primer obstacle  de l’inicial desenvolupament ha estat trobar una definició “operativa” de la 
biblioteca digital que agrupi tots  els elements per identificar els serveis que es necessiten. La 
natura de la informació digital influencia totalment els nous mètodes per accedir a la informació, 
aquesta mateixa natura ha fet que hi hagi un munt d’articles, informes i reunions que intenten 
triar quins aspectes de la informació  digital són els més rellevants per a la missió de les 
biblioteques de recerca. Per exemple,  el públic en general, pot veure el “world wide web” com 
una rica biblioteca digital, on els hiperlinks i les cerques de text complet solventen qualsevol 
necessitat d’informació. Des d’una altra perspectiva més tècnica, el terme biblioteca digital és 
un nom comú que serveix per parlar d’uns programaris molt sofisticats que serveixen per 
emmagatzemar, gestionar i recuperar informació digital. Sovint  es pensa   que les noves 
tecnologies reemplaçaran la biblioteca tradicional i els seus serveis, ja que  es basen en la idea  
que els continguts són l’element més representatiu de les biblioteques. Una alternativa del 
terme biblioteca digital ha estat utilitzat pels bibliotecaris basant-se en projectes de digitalització 
que defineixen la biblioteca digital només pel contingut, com una col· lecció específica de textos 
digitals, so i imatges. Tots aquests punts de vista són vàlids i apropiats en el seu propi context, 
però cap dona una definició general on quedi reflectida la provisió d’informació que al cap i a la 
fi és la missió de les biblioteques de recerca. 
 
Donald Waters, el director de la Digital Library Federation, ha desenvolupat la següent definició 
de “biblioteca digital”, aquesta definició dona  al  programa de la Federació i a les activitats de 
les biblioteques que en són membres estratègies efectives i mètodes per integrar els recursos 
digitals a les tasques de la biblioteca tradicional. 
 
Les biblioteques digitals són organitzacions que proveeixen els recursos, el personal 
especialitzat inclòs,  per seleccionar, estructurar i oferir accés intel· lectual,    interpretar, 
distribuir, preservar la integritat i assegurar la persistència de les col· leccions digitals per l’ús de 
la comunitat o d’un conjunt de comunitats. (http://www.clir.org/diglib/dldefinition.htm). 
 
Aquesta definició és la definició d’una típica biblioteca de recerca – traieu la paraula digital de la 
definició i veureu com és la definició de les biblioteques de recerca. Però basant el concepte de 
biblioteca digital en una funció organitzativa, la definició permet als bibliotecaris i als 
dissenyadors dels sistemes focalitzar el seu rol en el desenvolupament de la biblioteca digital. 
El seu paper és el de crear les tecnologies, les tècniques i els recursos que permetran a la 
biblioteca oferir els  recursos digitals als  usuaris. 
 
Aquest paper serà una nova definició de la missió tradicional de les biblioteques de recerca 
depenent de la natura de les seves col· leccions i els requeriments i expectatives dels seus 
usuaris. Per exemple, un centre financer  estarà  interessat en l’accés a bases de dades 
d’informació actual i els esforços de la seva biblioteca digital es centren en les llicències i el 
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subministrament d’aquestes bases de dades. Un arxiu històric o una col· lecció especial de 
manuscrits o fotografies tindrà  l’objectiu de donar accés a la seva col· lecció  a través de la 
digitalització. En canvi els arxius de dades -recursos de ciències socials, dades científiques o 
informació d’una organització- es centraran més en el desenvolupament de tecnologies  que 
permetin la disponibilitat continuada de la seva informació i  que a més  permetin una ràpida 
actualització de programari i del maquinari. Per últim  caldria dir, que la biblioteca digital ha 
d’estar interessada en tots els casos anteriors i ha de centrar els seus esforços en integrar els 
recursos digitals en l’ensenyament, l’aprenentatge i les activitats de recerca dels seus usuaris. 
 
Per tal de servir a aquesta comunitat, una biblioteca digital universitària ha d’estar plenament 
integrada a la infrastructura informativa de la institució a la qual pertany. La biblioteca digital no 
és una entitat aïllada a la qual s’hi accedeix a través de xarxes de telecomunicacions. Els 
recursos de la biblioteca digital han d’estar disponibles des de qualsevol lloc, dintre o fora del 
campus. Això significa que la biblioteca digital ha de ser accessible a través d’Internet  i ha 
d’utilitzar unes tecnologies i uns programaris que siguin els utilitzats per la majoria dels seus 
usuaris. Per tal d’assegurar que no només els usuaris que tinguin un ordinador personal 
accedeixen als recursos de la biblioteca digital  també s’ha d’oferir uns equipaments adients per 
la seva consulta. Tots els recursos de la biblioteca digital han de ser consultables amb aquests 
equipaments. El control d’accés, incloent l’autentificació i l’autorització ha de ser senzilla pels 
usuaris. Els recursos digitals han de ser subministrats en formats Standard que siguin fàcilment 
accessibles des de  altres parts de la universitat. I com que una biblioteca digital és un recurs 
distribuït, els recursos digitals han d’estar estructurats i subministrats de manera que facilitin 
l’accés des de  fora de la institució. Aquests requeriments presenten canvis en el  disseny, 
desenvolupament i subministrament de continguts digitals. 
 
Un altre canvi per les biblioteques de recerca és integrar aquests recursos als serveis que ja 
ofereixen. Els recursos digitals han de ser utilitzats amb els materials tradicionals i no en una 
biblioteca separada. La selecció, catalogació, referència i preservació dels materials digitals ha 
d’utilitzar les mateixes tècniques  i procediments que els documents tradicionals. A l’hora, el 
subministrament de materials digitals requereix nous serveis, noves tasques, noves habilitats i  
nous llocs de treball per tal d’oferir serveis especialitzats. Qualsevol aspecte de la biblioteca 
està afectat per la biblioteca digital, incloent el desenvolupament de la col· lecció, l’organització 
dels materials, la provisió de serveis als usuaris i la preservació. Durant els darrers anys moltes 
biblioteques universitàries americanes han estat experimentant l’impacte d’aquestes noves 
demandes i trobant la manera d’integrar la biblioteca digital a les tasques diàries. 
 
Desenvolupant col· leccions digitals 
 
El desenvolupament de biblioteques digitals de recerca agrupa molts aspectes, des de les 
compres fins a intercanvis i donatius. La biblioteca digital afegeix nous mètodes i noves 
tècniques al desenvolupament de la col· lecció. Tres nous models de desenvolupament de la 
col· lecció són les llicències, la digitalització i la creació de continguts. 
 
Per la gran majoria  dels usuaris de les  biblioteques de recerca, els materials digital de més 
valor en les seves tasques educatives i docents són les revistes de text complet, els recursos 
de referència i  les bases de dades, comercials o no. Les biblioteques han estat adquirint 
materials fa 300 anys, però els entorns de la biblioteca digital estan creant nous mètodes 
d’adquisició de documents: els materials digitals no s’adquireixen sinó que es paga una 
llicència d’ús. La negociació per les llicències és una de les noves tasques aparegudes arran 
de la biblioteca o els recursos digitals. En les típiques transaccions d’adquisicions normalment 
es genera una  ordre de compra automàtica, les llicències en canvi requereixen un treball 
professional per la seva gestió i pel seu processament. Els bibliotecaris hauran de ser experts  
en els temes legals de les llicències i de vegades necessitaran l’ajuda d’experts de fora de 
l’organització per assegurar la correcta execució dels continguts de les llicències. Els recursos 
digital són cars i per tant requereixen una reorganització del pressupost. A través de consorcis i 
associacions s’haurien d’obtenir preus més barats, però aquestes col· laboracions requereixen 
una feina extra d’assessorament legal i negociació.  Eventualment aquestes tasques seran 
homogeneïtzades a través de la normalització de les llicències i a través d’empreses 
intermediàries. Però és clarament visible que les transaccions relacionades amb les llicències 
mai seran tant simples com les compres. 
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Un canvi més profund en les tasques de la biblioteca ve de la natura de les col· leccions digitals, 
com que les biblioteques no posseiran les seves col· leccions  hauran d’oferir un servei que doni 
accés la col· lecció en comptes d’ un magatzem físic que la guardi. Mentre els bibliotecaris 
estan començant a tractar aquest canvi,  encara no s’han experimentat les implicacions a llarg 
termini per la futura recerca i preservació. En aquesta nova etapa, els bibliotecaris hauran de 
garantir l’accés a la informació en un nou entorn en que aquesta no es posseeix. Els 
bibliotecaris hauran d’afrontar aquest canvi en col· laboració amb editors i  informàtics i  treballar 
en el desenvolupament de noves pràctiques i acords per l’accés a la informació. Aquesta 
perspectiva de col· laboració està començant a emergir, però els models desenvolupats encara 
no s’estan aplicant. 
 
Mentre les revistes electròniques i les bases de dades són els recursos més utilitzats a les 
biblioteques, per molts bibliotecaris els recursos més importants de la biblioteca digital són els 
materials que són digitalitzacions de materials tradicionals. L’atracció de la digitalització rau 
particularment en la facilitat d’accés i en la flexibilitat de les seves presentacions, aquestes 
característiques han fet que es centressin molts esforços en les tasques de digitalització. Una 
vegada transcorreguda l’etapa experimental de projectes de digitalització ara el problema no 
està en com digitalitzar sinó  en perquè digitalitzar. La digitalització té molts rols en la biblioteca 
universitària , i les biblioteques americanes tot just estan a les primeres etapes d’exploració i 
comprensió dels efectes d’aquests rols. Aquests rols inclouen: preservació i accés, suport 
especialitzat a la recerca, suport a la docència i suport al desenvolupament digital de la 
biblioteca. 
 
S’ha fet molta publicitat sobre els  beneficis que suposo digitalitzar els materials més utilitzats i  
fràgils que tenen restriccions d’ús. Els materials digitalitzats poden ser disponibles a qualsevol 
hora i a qualsevol lloc del món mentre que l’originat està protegit. L’American Memory Project 
de la Library of Congress a Washington  va ser la pionera en aquest tema i ha estat ràpidament 
imitada. No obstant, la digitalització pot ser un car i llarg procés, i la gestió  i presentació dels 
materials a llarg termini requereix un manteniment continu. A l’hora de seleccionar els materials 
per digitalitzar és molt important d’analitzar el seu ús futur en relació amb el seu cost. La 
inversió  de la digitalització ha d’estar del tot justificable, no n’hi ha prou en tenir una col· lecció 
especial i valuosa digitalitzada si els usuaris no en fan faran cap cas. Mentre  la majoria de 
materials que han entrat a formar part a la col· lecció de la biblioteca ho són perquè són 
valuosos per la recerca,  quants dels actuals investigadors tenen l’interès i les habilitats 
necessàries per fer ús dels nous materials?. L’experiència ens ha demostrat que fins i tot en  
projectes de conversió subvencionats per fonts externes, el cost tècnic i de personal de la 
institució és alt. El personal ha de formar als usuaris en la utilització d’aquests nous suports. 
Les biblioteques de recerca americanes estan molt conscienciades amb el tema de la selecció 
dels materials per digitalitzar,  hi ha infinits documents sobre  polítiques de digitalització a les 
seves pàgines web (http://lyra.rlg.org/preserv/joint/selection/html) 
 
Hi ha un gran nombre de col· leccions que s’han digitalitzat no només pel seu interès i per 
facilitar el seu accés sinó perquè els investigadors han trobat que són nous models per la 
investigació i la comunicació del coneixement. Hi ha molts projectes que ofereixen algunes 
visions de com seran utilitzades les biblioteques en un futur no massa llunyà. Un exemple és el 
Advanced Papyrological Information System , APIS 
(http://www.columbia.edu/cu/libraries/libraries/inside/projects/apis/index.htm) que està creant 
una col· lecció digital federal de papirs format de varies col· leccions dels Estats Units i Europa, 
permeten estudis comparatius i visions generals d’uns materials que fins ara hagués estat 
impossible. Les imatges dels papirs estaran accessibles a través d’un catàleg col· lectiu que 
utilitza metadades preparades a varies institucions i presentats amb enllaços a bases de dades 
textuals i altres recursos electrònics d’interès. Un altre projecte similar és el Digital Scriptorium 
(http://sunsite.berkeley.edu/Scriptorium/), s’està creant un catàleg col· lectiu amb metadades per 
descriure manuscrits de l’Edat Mitjana i del Renaixement, amb enllaços a recursos d’interès. La 
idea principal d’aquest projecte no és crear una col· lecció completa de manuscrits sinó crear 
una eina de referència i recerca amb exemples documentats. Aquests projectes , que estan 
requerint col· laboracions fora de les institucions mares (biblioteques, informàtic, etc..). són un 
clar exemple de les relacions que es crearan en un futur com a resultat de la creació i utilització 
de les col· leccions digitals. 
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APIS i el Digital Scriptorium estan oferint uns recursos que tant serveixen per a la recerca com 
per a l’ensenyament. Per exemple,  les imatges del Digital Scriptorium són el llibre de text d’un 
seminari que estan oferint cooperativament professors de la Universitat de Columbia i de 
Berkeley. Utilitzant les tecnologies de la videoconferència, les biblioteques digitals i 
l’ensenyament a distància, aquest seminari il· lustra un tipus concret d’ensenyament 
especialitzat. A moltes universitats americanes la selecció dels materials digitals està guiada 
per les necessitats de cursos, seminaris i projectes d’ensenyament concrets. Fins i tot fora de 
les institucions educatives els projectes digitals estan pensats per a ser utilitzats en 
l’ensenyament. Per exemple, que els materials digitalitzats serveixin per a l’educació elemental 
són un dels  criteris que utilitza la Library of Congress.  En els projectes de recerca que donen 
suport a l’ensenyament han sorgit noves col· laboracions entre bibliotecaris, informàtics, 
professors, facultats, departaments, etc... 
 
En aquestes etapes inicials del desenvolupament de la biblioteca digital, molts projectes de 
digitalització s’han focalitzat més en la necessitat d’experimentar que no pas en la tria del 
contingut. Per exemple el projecte Making of America, una projecte cooperatiu entre la Cornell 
University i la Universitat de Michigan (http://moa.cit.cornell.edu/MOA/moa-main_page.html i 
http://www.umdl.umich.edu/moa/) , és un projecte centrat en la selecció de materials que poden 
generar demanda però sense una experiència prèvia de l’ús de la biblioteca digital. El projecte   
inicialment creava un mapa de bits d’imatges de revistes i monografies  del  S. XX rellevants 
per la història i la cultura d’Amèrica (actualment moltes d’aquestes imatges han estat 
escanejades per permetre la recuperació del text complet). Aquest projecte no va crear una 
biblioteca digital molt utilitzada però va generar un munt d’informació sobre els requeriments 
d’una biblioteca digital. Les biblioteques han d’aprendre molt sobre l’organització, gestió i ús de 
la informació digital, i moltes d’aquestes lliçons només s’aprenen amb la creació de projectes 
digitals concrets. 
 
La distribució en línia de documents no és només un nou i estimulant  camí per presentar 
documents històrics. Les primeres experiències de la publicació en línia indiquen,  a part de 
veure nous formats i nous usos de les publicacions,  el potencial per noves combinacions de 
contingut i nous sistemes de publicació. Per exemple, dades de la Columbia University’s Online 
Book Evaliuation Project i l’experiència adquirida per la nova publicació en línia Columbia 
International Affairs Online (CIAO),  demostren nous models  de productes en línia que 
combinen materials escrits, enllaços a altres recursos, noves idees que es presenten i que 
poden esdevenir ràpidament una altre publicació, etc.... .  El desenvolupament d’aquests nous 
productes requereix un equip, on hi hagi contemplat , a part de l’expertesa de l’edició 
tradicional,  recursos i personal informàtic i bibliotecari. La creació de la Highwire Press 
(http://highwire.stanford.edu)  a la Universitat d’Stanford és un clar exemple del nou rol que 
tindran els bibliotecaris en l’edició dels materials de la universitat.. . De la mateixa manera que 
els bibliotecaris han tingut l’oportunitat de participar en la creació de materials que donen suport 
a la recerca i a l’ensenyament, ara tenen l’oportunitat de participar també n els processos de 
publicació. Aquest és un bon moment per tal que els bibliotecaris col· laborin amb l’editorial de 
la Universitat, amb associacions professionals, etc... participant activament el la creació 
d’aquests nous productes digitals. 
 
Organitzant i gestionant col· leccions digitals 
 
De la mateixa manera que les col· leccions digitals han crescut ràpidament, els bibliotecaris han 
d’adaptar-se ràpidament  al repte que suposa l’organització i la gestió d’aquestes col· leccions. 
Mentre els menús web proporcionen accés a un petit nombre de recursos digitals, les 
biblioteques han d’intentar controlar i organitzar una gran i multidisciplinar biblioteca digital. Les 
necessitats d’una biblioteca digital requereixen que els bibliotecaris reformulin les funcions 
tradicionals de la biblioteca  d’accés als seus  recursos i a la gestió de la col· lecció. Les 
biblioteques poden aplicar teories però les noves tècniques són necessàries. 
 
Proveir accés als recursos digitals requereix l’aplicació de dues coses: una adequació de les 
pràctiques catalogràfiques actuals i una biblioteca orientada cap el desenvolupament de 
tècniques de recuperació de recursos a Internet. Les teories catalogràfiques poden englobar la 
catalogació dels documents digitals, però les pràctiques actuals requereixen especialització  i 
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un desenvolupament constant (expertesa en descriure nous formats nous materials, etc...). La 
biblioteca digital porta integrada una àmplia varietat de recursos per tant  les pràctiques 
catalogràfiques han de ser adaptades  per tal de permetre la catalogació d’aquests recursos 
digitals. Models alternatius de metadades poden ser necessaris per alguns materials, per 
exemple els recursos  d’APIS i  del Digital Scriptorium Project no haurien d’estar només en 
format MARC .Els registres de metadades permetran ampliar l’accés als recursos digitals, a 
més aquests registres podran ser recuperats per les eines de recuperació habituals d’Internet, 
cercadors i menús jeràrquics. Els bibliotecaris han de col· laborar amb informàtics i webmasters 
si volem oferir aquests serveis. El treball d’OCLC en col· laboració amb WC3 (World Wide Web 
Consortium) basat en el desenvolupament d’un marc de descripció  de recursos a través de les 
metadades és un bon exemple (Vegeu, per exemple, l’article d’Eric Miller 
http://www.dlib.org/dlib/may98/miller/05miller.html). La implementació de XML i la possibilitat de 
cercar els recursos web per camps concrets he representat un nou desenvolupament per les 
biblioteques de recerca . Les tècniques per gestionar els menús web i proveir estructures de 
visualització de la informació està en les primeres etapes, aquests es van desenvolupant al 
mateix ritme que les noves tecnologies web que han de gestionar els recursos de les 
biblioteques digitals multidisciplinars. 
 
El nivell de treball i de complexitat en la gestió de les col· leccions digitals s’està començant a 
plantejar en el marc operacional de les biblioteques de recerca. Els recursos digitals, tant si han 
estat creats localment i penjats a servidors com si s’ha comprat una llicència per accedir-hi no 
són estàtics. Per tal de mantenir aquests recursos sempre accessibles, la col· lecció digital 
requereix  un seguit de processos de control, inventari, actualització del contingut, enllaços, 
manteniment dels menús, presentacions , sistemes de seguretat, autoritzacions, etc.... Com 
que el nombre de recursos creix, els sistemes basats en llistes i menús  no són un  bon sistema 
per l’organització de la biblioteca digital. Els programaris actuals de les biblioteques han estat 
dissenyats per la recuperació de llibres impresos; els sistemes del demà hauran d’ésser 
dissenyats per la documentació digital. 
 
La figura 1 mostra un diagrama d’un  projecte pilot que s’utilitza a la Universitat de Columbia 
per gestionar la informació digital. (Sistema dissenyat per Stephen Davis, Director de Sistemes 
de la Biblioteca i David Millman, Gestor del departament de Recerca i Desenvolupament de 
Sistemes). El diagrama creat per S. Davis es pot consultar a 
http://www.columbia.edu/cu/libraries/inside/projects/metadata/index.html). El procés està basat 
en una bases de dades relacional, la Master Metadata, que pot ser utilitzada per localitzar 
recursos contractats i recursos creats localment.  Les entrades d’informació de la base de 
dades provenen de metadades d’altres projectes. Els exemples inclouen: registres MARC del 
catàleg en línia de la biblioteca, registres MARC modificats del projecte APIS, registres del 
Digital Scriptorium creats per Microsoft Access i altres registres de documents HTML creats 
pels bibliotecaris. La base de dades es pot consultar directament. Actualment té una eina que 
permet el manteniment actual de la informació i genera pàgines web actualitzades per accedir  
als recursos. Per exemple els estàndards de la base de dades  inclouen menús d’autor, creador 
o matèria per les col· leccions digitals;  DHTML a les col· leccions especials  i l’HTML connecta 
pantalles per tal que els usuaris accedeixin a bases de dades de referència. La Master 
Metadata està descrita aquí no com un sistema definitiu, però si com una il· lustració de les 
funcions necessàries en l’entorn de les biblioteques digitals. Les biblioteques estan només en 
els inicis de la identificació dels requeriments per la gestió de la col· lecció en la biblioteca 
digital. 
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Ajudant  els usuaris de la biblioteca digital 
 
Totes les biblioteques  han d’estar pensades amb l’objectiu de l’autosuficiència de l’usuari. A la 
biblioteca tradicional, els elements  per aconseguir aquesta fita inclouen una catalogació 
senzilla, un catàleg en línia, una correcta ordenació, , etc... .De la mateixa manera la biblioteca 
digital ha de facilitar  l’ús als usuaris a través d’una organització adequada dels fitxers i d’unes 
interfícies de consulta . Però a  les biblioteques que donen suport a la recerca i a la docència 
això és una utopia, és impossible d’aconseguir l’autosuficiència en una biblioteca que combina 
els materials tradicionals i els nous suports digitals. En una introducció a un tema, una simple 
fullejada als recursos web pot ser suficient. Però la recerca requereix unes cerques molt més 
acurades per tal d’aconseguir els materials desitjats. La missió educadora de les universitats 
obliga als seus bibliotecaris a aconseguir que els usuaris tinguin un fàcil accés a la informació. 
Tant es com la col· lecció estigui ordenada i gestionada, el que importa és que els usuaris en 
treguin profit. Donar suport als usuaris en les seves cerques als recursos digitals requereix dels 
serveis ja existents i de la creació de nous. S’han de potenciar les sessions de formació 
dedicades als nous recursos documentals. 
 
Els programes de formació d’usuaris adreçats a ensenyar el funcionament de la biblioteca 
estan instaurats a moltes universitats i depenen de les necessitats i expectatives de la 
comunitat universitària. La introducció dels recursos digitals afegeix una nova dimensió i unes 
noves possibilitats de formació d’usuaris. Actualment el repte és ensenyar als estudiants i a la 
comunitat universitària el funcionament d’unes eines i uns recursos que no existien fa dos anys. 
En els darrers anys les biblioteques dels Estats Units no han només ampliat els seus 
programes de formació d’usuaris sinó que també han potenciat  noves facilitats de formació 
com la utilització de sales d’informàtica on els assistents a les sessions poden practicar tot allò 
que se’ls ensenya. Aquestes facilitats fan que s’hagi de destinar una part de la despesa de la 
biblioteca en el manteniment de les sales i en l’actualització dels programaris i dels ordinadors. 
Un dels problemes que han sorgit relacionats amb la formació d’usuaris és trobar uns models 
de formació adequat per a usuaris especialitzats amb unes necessitats molt concretes que 
probablement  no podran ser resoltes en una sessió de formació en grup. 
 
En efecte, és aquesta necessitat d’una formació més personalitzada el que fa que s’hagin de 
buscar nous models “d’ajuda” per la biblioteca digital. Hi ha un munt de noves consultes.  
Primer de tot, la biblioteca digital està oberta més hores que la biblioteca tradicional -24 hores 
per dia, 7 dies per setmana. En segon lloc, els usuaris no van a una biblioteca física i no es 
poden adreçar al taulell d’informació si tenen algun dubte. I finalment si els usuaris poden 
consultar la biblioteca digital des de qualsevol ordinador, la biblioteca digital requereix la 
interacció suficient amb el programari, maquinari, xarxes de comunicacions, etc.... Aquests 
elements compliquen encara més la tasca de trobar i utilitzar els recursos de la biblioteca 
digital. Aquests problemes requereixen unes solucions imaginatives depenent de les 
demandes.  Els nous programes que s’han implementat durant els darrers anys inclouen 
varietat d’ajudes en línia, serveis documentats i un desplegament  de personal especialitzat  
pels departaments, residències d’estudiants, etc... . Per exemple, a les biblioteques de la 
Universitat de Columbia el Servei d’Informació Acadèmica va incorporar un grup d’alumnes 
graduats com a “assistents de recursos electrònics” (ERAS)  per tal que oferissin ajuda i suport 
en la utilització de la informació electrònica als departaments. El programa treballava en 
col· laboració amb els departaments i les unitats estructurals que oferien un espai per tal que els 
alumnes fossin fàcilment instal· lats. Cada estudiant treballa conjuntament amb un bibliotecari 
especialitzat en la matèria. Les tasques dels ERA van des d’oferir informació, fins a fer petites 
sessions d’usuaris, desenvolupar documentació que ajudi a la comunitat universitària a crear 
pàgines web i assistència a usuaris individuals per connectar-se a la xarxa de la universitat. 
Donar suport als usuaris d’una manera cooperativa és essencial en la biblioteca digital. La 
integració dels recursos digitals en l’entorn electrònic que els distribueix fa molt difícil que 
només es presentin les típiques preguntes de referència. Les biblioteques universitàries estan 
implementant nous serveis d’ajuda que inclou personal informàtic. 
 
Probablement el nou requeriment derivat dels recursos digitals és el continu anàlisi de la seva 
utilització. De moltes maneres, aquests recursos tenen molt en comú amb les aplicacions 
informàtiques. Aquests recursos  han de ser buscats i visualitzats a través d’ordinadors, i com 
qualsevol altre codi digital, poden aparèixer diferents en plataformes diferents.  Fins i tot en els 
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entorns més controlats aquests recursos s’han de mantenir actualitzats per a noves versions de 
programaris, maquinaris, etc.... Les biblioteques s’han d’assegurar que els recursos digitals 
puguin ser consultats des de qualsevol ordinador, dins o fora de la biblioteca. Alguns recursos 
digitals tenen requeriments especials. Per exemple,  cal donar accés a programaris especials 
per visualitzar i manipular els continguts. Les llicències impliquen restriccions d’ús i mesures de 
seguretat per garantir que es compleixen les especificacions dels contractes. De mica en mica 
l’estandardització  facilita l’accés als recursos electrònics però de totes maneres  en aquesta 
transició cap a la integració les tasques per assegurar  l’accés i la utilització dels recursos 
digitals han de ser destacades. 
 
La preservació dels recursos digitals 
 
Els reptes de la preservació digital a les biblioteques estan essent molt ben entesos, gràcies en 
part pel treball de la Commission on Preservation and Access of the Council on Library and 
Information Resources. L’informe de la comissió: Digital Resources, fet juntament amb el 
Research Libraries Group (http://www.rlg.org/ArchTF/) ha estat àmpliament llegit i debatut pels 
bibliotecaris, arxivers i experts en biblioteques digitals. La seva producció de vídeo, Into the 
Future, (http://www.clir.org/programs/otheractiv/intro.htm) està donant una aproximació a  la 
natura i magnitud del problema de les àmplies audiències. No obstant, tot i sabent aquesta 
problemàtica que comporta la preservació de la informació digital, aquest fet no ha tingut un 
gran impacte en les operacions de les biblioteques de recerca, per què? Perquè els 
bibliotecaris i els informàtics no han trobat encara una solució ideal que resolgui el problema. El 
primer problema va aparèixer ben aviat, les biblioteques no posseeixen els seus recursos 
digitals sinó que només hi tenien accés. Assegurar la disponibilitat futura d’aquests recursos 
requereix un procés de col· laboració per tal que els editors proveeixin un accés a llarg termini i 
trobar les tècniques necessàries per garantir aquest accés.. Aquest últim requeriment, 
constitueix  la clau del segon problema. La preservació dels recursos digitals requereix un 
conjunt de processos continuats. Les activitats i processos necessaris són complexos, 
bàsicament per la diversitat de formats i tècniques de migració. Els requeriments futurs de 
migració no són coneguts actualment, per tant ara no es té coneixement del que suposarà 
aquesta preservació de documents digitals a llarg termini. Una alternativa a la migració és la 
emulació, sembla ser que podria ser la solució a tota la problemàtica anteriorment citada. 
 
A aquestes primeres etapes “d’experimentació” les biblioteques poden començar a definir uns 
quants procediments, per exemple: 
 
1. Identificar fitxers locals que la biblioteca posseeixi i que la biblioteca tingui la missió de 

conservar 
2. Assegurar-se que aquests fitxers estan en formats estàndard 
3. Assegurar-se que la informació continguda en aquests fitxers es pot separar de l’eina que 

serveix per usar-la i manipular-la 
4. Mantenir el contingut dels fitxers en formats que siguin vigents actualment i que puguin ser 

posteriorment migrats 
5. Implementar processos per la preservació dels mitjans físics que contenen els fitxers: 

còpies de seguretat, etc... 
 
El fet que els arxius no es puguin separar del programari que s’utilitza per modificar-los o crear-
los ha forçat a trobar solucions individuals. Tots  aquests processos necessiten que s’hi assigni 
personal especialitzat. Aquestes activitats  encara no s’han implementat a la rutina diària de les 
biblioteques.  En molts casos les tasques de preservació afecten departaments de fóra la 
biblioteca. Compartir informació sobre els models de treball i les pràctiques a les biblioteques 
universitàries en el camp de la preservació ajudarà a una efectiva transició cap a la integració 
en aquest tema. 
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Estratègies organitzatives per una  transició efectiva 
 
L’anterior punt de vista de les funcions bibliotecàries digitals ha descrit nous serveis i noves 
tasques que han estat integrades en un gran nombre de biblioteques universitàries americanes. 
L’adopció d’aquestes activitats ha tingut un impacte important en els recursos humans de les 
biblioteques i un modest però present impacte en les organitzacions. 
 
Degut a la reinvenció dels serveis de biblioteca a causa de la informació digital  hi ha un munt 
d’experiències comunes. 
 
La més òbvia ha estat la necessitat urgent de nova formació i nous coneixements per crear i 
gestionar recursos digitals. Els programes de digitalització necessiten nous coneixements i 
capacitats relacionades amb el tractament de la informació digital. És molt més fàcil aprendre 
les tècniques de tractament dels fitxers digitals que no pas aprendre com integrar-los a la 
biblioteca tradicional. Aquests nous coneixements que cal adquirir inclouen: 
 
• Formació en l’accés als recursos digitals, catalogació especialitzada inclosa 
• Formació en  metadades 
• Formació en les tècniques de conservació i preservació de la informació digital 
• Coneixement de les lleis de la propietat intel· lectual 
• Formació en noves tècniques d’instrucció i presentació  
 
Aquests nous coneixements han de ser adquirits a través  d’activitats de formació 
promocionades per la institució. Els bibliotecaris i els informàtics han respost amb dedicació i 
energia a les demandes professionals sorgides arran de l’aparició de les biblioteques digitals a 
través de tallers, reunions i congressos. Molt del coneixement adquirit ha estat gràcies a 
l’intercanvi d’informació i experiències. Les organitzacions professionals han potenciat molt 
aquest intercanvi  
 
Cada biblioteca de recerca ha de potenciar  les habilitats necessàries per proveir serveis i 
informació digital a través de programes de formació pel personal i a través de la contractació 
de noves plantilles. Aquest ha estat un procés que ha combinat els interessos personals i les 
habilitats del personal de les biblioteques per tal de cobrir les noves necessitats.  La majoria de 
nous projectes relacionats amb les biblioteques digitals han estat realitzats gràcies al talent i a 
la iniciativa dels bibliotecaris.  
 
A mesura que els nous serveis es van perfilant, aquests generen noves necessitats, nous llocs 
de treball i noves descripcions d’aquests. Moltes d’aquestes noves tasques les estan portant a 
terme personal que ja treballava a les biblioteques tradicionals. Per exemple  el personal que 
s’encarregava de seleccionar els materials per comprar estan avaluant recursos web, els 
bibliotecaris de referència estan agafant un rol molt important en la formació d’usuaris, etc.. A 
més les biblioteques també han contractat nou personal. Els especialistes en les noves 
tecnologies (informàtics, gestors de bases de dades, etc..) són una plantilla que cada vegada 
està més present en el món de les biblioteques de recerca. Molts d’aquests nous llocs de 
treball reflecteixen la necessitat de lideratge i coordinació per desenvolupar nous serveis i 
integrar-los dintre la complexa organització de la biblioteca. Aquests nous llocs de treball no 
tenen un nom concret, la seva designació estan pendent de definir , es sol anomenar a la 
persona responsable de la biblioteca digital “Coordinador de projectes digitals de la biblioteca”. 
De totes maneres hi ha universitats  que ja tenen molt més clar quines funcions s’atribueixen a 
aquest nou personal , com per exemple: el Director Associat per la Biblioteca Digital , a la 
Universitat de Michigan, i el Cap Científic que lidera el desenvolupament tècnic de la biblioteca 
digital de la Universitat de California a Berkeley. 
 
A la majoria de biblioteques que han implementat serveis digitals, l’impacte a l’organització ha 
fet  modificar tasques, funcions i ha potenciat i promogut  una nova cultura i sistemes de treball. 
Els serveis de la biblioteca digital són complexos  i requereixen nous coneixements a part dels 
que ja es tenien. Per exemple, des de que els recursos digitals estan disponibles a tots els 
camps de la recerca, es necessita un coneixement doble: per una banda sobre la matèria i per 
altre sobres les noves eines que caldrà utilitzar per desenvolupar col· leccions de recerca. La 
preservació dels recursos digitals requereix una combinació d’informàtica i de tècniques de 
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conservació. Durant aquest període de transició, aquesta combinació serà aconseguida a 
través de la cooperació. La marca d’aquesta transició inclou:  equips interdepartamentals, nous 
rols de coordinació  i col· laboracions entre universitats. Per exemple, El nou Imaging 
Coordinator a la Universitat de Columbia  treballa  juntament amb  el Director de Preservació i 
Sistemes, l’Archives Processing Coordinator treballa conjuntament amb el Director del Control 
Bibliogràfic i del llibre antic.  El desenvolupament  de la biblioteca digital de Columbia ajunta 
l’esforç del personal bibliotecari i del personal de l’ Academic Information Systems. La 
publicació de projectes conjunts es durà a  terme amb l’ajuda de l’editorial de la Universitat i 
una part dels projectes de digitalització, com per exemple el Digital Scriptorium neix gràcies a la 
col· laboració amb el professorat. Exemples similars es poden trobar a altres biblioteques 
universitàries que estan treballant en aquesta transició cap a la biblioteca digital. La 
implementació de la biblioteca digital implica una transformació de la biblioteca de recerca, 
convertint el bibliotecari en una persona que tingui un paper més actiu en l’ensenyament, 
l’aprenentatge i la recerca. La transició inclou la integració de la biblioteca a la seva universitat. 


