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RESUM 
Aquest article analitza la situació dels dipòsits institucionals als EUA mitjançant una enquesta 
realitzada per la CNI a les seves institucions acadèmiques. Amb aquesta enquesta s’obtingué 
informació sobre el grau d’implementació dels dipòsits i la seva extensió, així com del tipus de 
materials. A més, va servir per conèixer l’opinió de les institucions sobre els dipòsits, i va 
quedar palès que la major part de les que no en posseeixen, tenen previst posar-ne un en 
funcionament, tot i que els preocupi el cost de manteniment. L’article també tracta la 
responsabilitat administrativa dels dipòsits, les polítiques que els gestionen, la possibilitat de 
compartir dipòsits entre institucions i la procedència dels materials que contenen. 
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INTRODUCCIÓ 
 
Durant la primavera del 2005, la Coalition for Networked Information (CNI) va fer una enquesta 
als seus membres que eren institucions acadèmiques per revisar la situació actual dels dipòsits 
institucionals (DI) als EUA. Aquest esforç va ser paral·lel a la recollida d’informació que la CNI 
va fer per a l’informe nacional dels Estats Units, que s’havia de presentar a una conferència 
internacional que es va celebrar a Amsterdam els dies 10 i 11 de maig de 2005 i que portava 
per títol “Making the Strategic Case for Institutional Repositories” (“Elaboració del cas estratègic 
dels dipòsits institucionals”). Aquesta conferència estava patrocinada per la CNI, juntament 
amb el Joint Information Systems Committee (JISC) del Regne Unit i la SURF Foundation 
d’Holanda. Hi van participar tretze nacions, que van proporcionar dades sobre la situació del 
desenvolupament de dipòsits en els seus països. L’enquesta de la CNI a les institucions dels 
EUA s’obtingué a partir de la informació sol·licitada a partir d’un formulari de dades comú que 
es desenvolupà per a la conferència d’Amsterdam, però també incloïa preguntes concebudes 
amb la intenció de recollir informació addicional per dilucidar l’estat de desenvolupament de 
dipòsits institucionals als EUA. La informació presentada en aquest article complementa l’article 
de van Westrienen i Lynch, que es troba en aquest mateix número de la D-Lib Magazine, que 
revisa els resultats dels tretze països. La totalitat de les dades presentades per cada nació 
estan disponibles a http://www.surf.nl/download/country-update2005.pdf. També es poden 
trobar altres materials de la conferència a http://www.surf.nl/en/bijeenkomsten/index2.  
php?oid=6.   
 
Pel què nosaltres sabem, hi ha hagut relativament poques revisions sistemàtiques de la 
situació actual del desenvolupament de dipòsits institucionals d’ensenyament superior (o fins i 
tot entre les universitats de recerca1) dels Estats Units, tot i que s’ha prestat una atenció 
considerable a determinats desenvolupaments capdavanters com les implementacions de 
DSpace, en primer lloc al Massachussetts Institute of Technology i posteriorment a altres 
institucions. Juntament amb aquests casos d’estudi de determinades institucions, hi ha hagut 
força especulacions sobre la viabilitat i la importància dels dipòsits institucionals i, 
especialment, sobre les relacions que s’atribueixen als dipòsits institucionals amb el moviment 
d’accés obert (d’aquesta manera, el grau d’èxit o fracàs dels dipòsits institucionals 
proporcionava evidència de l’èxit o el fracàs del moviment d’accés obert). També s’ha portat a 
terme una àmplia investigació de la funció de diversos tipus de dipòsits en el procés de la 
comunicació acadèmica, concretament en el context d’auto-arxius d’autor i d’e-prints, i més 
recentment, fins i tot en relació a les polítiques institucionals sobre els auto-arxius d’autor; tot i 
així, aquests estudis no aclareixen del tot l’àmplia gamma de desenvolupaments que tenen a 
veure amb la planificació i el desenvolupament de dipòsits institucionals.  
 
Durant els últims anys, la CNI (http://www.cni.org), un programa conjunt de l’Association of 
Research Libraries (ARL) i l’EDUCAUSE, ha estat remarcant, analitzant i promocionant la 
importància del desenvolupament i les funcions dels dipòsits institucionals de les institucions 
acadèmiques a través de publicacions i conferències [1]. La CNI ha analitzat els dipòsits a fons, 
tant en el context dels seus interessos programàtics globals en la gestió dels recursos de 
coneixement digital com en l’evolució de la comunicació acadèmica en el món digital.  
 
 
ENQUESTA DE LES INSTITUCIONS D’ENSENYAMENT SUPERIOR DELS EUA – 
MEMBRES DE LA CNI 
 
La CNI és una organització d’afiliació institucional que es dedica a fomentar la promesa de 
transformació de la tecnologia de la informació en xarxa per al foment de la comunicació 
acadèmica i l’enriquiment de la productivitat intel·lectual. Les gairebé dues-centes institucions 
membres provenen d’una diversitat de sectors, incloent-hi ensenyament superior, biblioteques, 
tecnologies de la informació, govern, fundacions, xarxes i organitzacions sense ànim de lucre. 

                                                 
1 Al llarg del text original, en anglès, s’utilitzen diverses denominacions de la classificació de Carnegie 
(p. ex. doctoral-granting institution, doctoral research university, degree-granting institution, etc.), les 
quals hem considerat oportú traduir per “universitat de recerca”, ja que el nostre sistema universitari no té 
una classificació d’aquest tipus ni tampoc una terminologia equivalent.   
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La majoria de les nostres institucions membres es troben als EUA, però també tenim una 
representació significativa del Canadà, així com del Regne Unit, Europa i Austràlia.  
 
El febrer de 2005, la CNI va enviar una enquesta sobre la temàtica dels dipòsits institucionals a 
les 124 institucions individuals d’ensenyament superior de la nostra afiliació als EUA. A més, 
també vam enviar l’enquesta a un grup de 81 escoles d’art que tenen una afiliació consorciada 
a la CNI. L’enquesta era intencionadament breu (11 preguntes) i s’enviava en format de correu 
electrònic. Després d’enviar un missatge de seguiment, vam tenir resposta de 97 de les 124 
institucions individuals d’ensenyament superior enquestades (78,2%). Aquestes 97 institucions 
formen part de la categoria d’“universitats de recerca” de la classificació de Carnegie. A més, 
vam rebre 35 respostes de les 81 escoles d’art enquestades (43,8%). 
 
No hi va haver cap intent d’enquestar una mostra estadística de l’univers sencer de les 
institucions d’ensenyament superior dels EUA. Segons les estadístiques del Departament 
d’Educació dels EUA, hi ha 2.346 institucions d’ensenyament superior i universitats als EUA 
(Pocket Guide, 2005). D’aquestes, la classificació de Carnegie (http://www.carnegiefoundation. 
org/Classification/) enumera 261 institucions com a “universitats de recerca”. Les 97 institucions 
que ens van respondre sobrerepresenten les universitats de recerca dels EUA amb 
compromisos a un sòlid programa de recerca.  
 
La nostra impressió, que admetem que es basa en anècdotes i no en dades recollides 
sistemàticament en enquestes, és que el desenvolupament dels dipòsits institucionals que va 
més enllà de les institucions de recerca dels Estats Units és extremadament limitada; pel que 
sabem, la major part dels compromisos en planificació i desenvolupament de dipòsits 
institucionals més enllà del grup de recerca de nivell doctoral són a escoles d’educació superior 
i universitats on els estudiants i els professors tenen compromisos sòlids amb els materials 
creats localment per l’ensenyament i l’aprenentatge o que documenten la recerca dels 
estudiants. La nostra esperança era que les dades recollides de les escoles d’art ens 
proporcionessin, almenys, una visió del desenvolupament actual d’aquest sector, tot i que ja no 
ens fèiem il·lusions de que una mostra d’un conjunt de 80 institucions autoseleccionades pel 
seu compromís per explorar la utilització de continguts digitals i tecnologia de la informació 
avançada en les seves institucions pogués donar alguna informació estadísticament 
significativa sobre les universitats, en general. No té cap sentit que mentre nosaltres creiem 
que el desenvolupament actual i la planificació de desenvolupament dels dipòsits institucionals 
es concentra en els grups institucionals que hem descrit, hi hagi diverses tendències que 
puguin ampliar la base al llarg del temps. Algunes d’aquestes inclouen la creixent adopció de 
dossiers electrònics per a estudiants i de tesis i tesines electròniques, i possiblement la 
demanada del professorat de les institucions que no són de recerca per accedir a serveis de 
dipòsits institucionals (probablement proporcionat per un esquema externalitzat o consorcial) 
que recolzin la disseminació de la pròpia recerca.  
 
Mentre preparàvem l’enquesta vam debatre la necessitat d’incloure a les instruccions per 
contestar l’enquesta una definició operativa de “dipòsit institucional”. Hi ha dues visions dels 
dipòsits institucionals que, d’alguna manera, difereixen en l’èmfasi (tot i que no són del tot 
inconsistents, ja que una és un subconjunt de l’altre). Una caracteritza un dipòsit institucional 
com orientat principalment a la disseminació de diverses formes d’e-prints per al treball dels 
professors; a vegades, però no sempre, això està explícitament relacionat amb els objectius de 
proporcionar accés obert a les publicacions dels professors. (Això també sembla ser la visió 
típica de l’objectiu d’un dipòsit a nivell sub-institucional, p. ex. un dipòsit de departament o 
escola.) La segona aproximació concep un dipòsit institucional com quelcom que acull 
àmpliament la documentació del treball intel·lectual –tant de recerca com de docència- d’una 
institució, registres de la seva vida intel·lectual i cultural i testimonis per a la recerca present i 
futura. Un dipòsit institucional així inclouria e-prints, és clar, però també fitxers, vídeos, objectes 
d’aprenentatge, programari i altres materials. Aquesta és la visió dels dipòsits institucionals que 
Lynch defensava amb la definició oferta al seu article de 2003: 
 

“un dipòsit institucional universitari és un conjunt de serveis que una universitat ofereix 
als membres de la seva comunitat per a la gestió i disseminació de materials digitals 
creats per la institució i pels membres de la seva comunitat. Bàsicament, es tracta d’un 
compromís organitzatiu de l’administració d’aquests materials digitals, en els quals 
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s’inclou la preservació a llarg termini en un lloc apropiat, així com l’organització i l’accés 
o distribució.” (Lynch, 2003) 

 
La nostra preocupació sobre si incloure o no una definició operativa era que comunicàvem 
clarament que volíem obtenir informació basada en la visió més àmplia de les iniciatives de 
dipòsits institucionals. De totes maneres, al final vam decidir, pels objectius de l’enquesta, no 
proporcionar cap definició, però en canvi demanàvem als enquestats que completessin 
l’enquesta amb la seva percepció de dipòsit institucional amb l’esperança que això ens 
proporcionaria més coneixement  sobre com les institucions pensaven en les funcions, els 
propòsits i l’abast dels dipòsits institucionals. (Tal i com tractarem més endavant, aquesta 
estratègia va funcionar fins i tot massa bé, ja que va plantejar temes sobre com diferenciar els 
esforços dels dipòsits institucionals d’altres esforços institucionals en biblioteques digitals, 
col·leccions i arxius.) 
 
És important reconèixer que la nostra enquesta va recollir dades específiques de la 
implementació institucional i la planificació de treball, que es basen típicament en la informació 
obtinguda d’alts càrrecs bibliotecaris (que possiblement consultaven al CIO –cap de gestió 
d’informació- i a altres càrrecs del campus); gràcies a l’estructura d’organització de la CNI, ens 
trobàvem en una posició particularment bona per arribar a les persones apropiades dins les 
nostres institucions membres i per ser capaços d’aconseguir un alt índex de resposta. Sens 
dubte, ja passa bastant a les nostres institucions membres per sota el nivell institucional; per 
exemple, els departaments individuals estan establint dipòsits d’e-prints, així com algunes 
disciplines (especialment en economia o enginyeria). Tot i així, no vam preocupar-nos en 
recollir informació sobre aquestes activitats. Els punts de comparació entre les dades recollides 
i les dades registrades en el desplegament del programari de Southampton EPrints 
(http://archives.eprints.org/) subratllen aquesta situació. A més, hi ha una bona raó per 
preguntar-se el nivell de coordinació o, en alguns casos, fins i tot de consciència entre l’activitat 
de nivell departamental o de facultat per una banda, i l’activitat vertaderament institucional 
(central), per l’altra. També caldrà plantejar-se qüestions sobre estratègies per coordinar 
aquesta diversitat de tendències d’activitat. Es tracta d’una àrea que, sens dubte, es 
beneficiaria d’una futura exploració concentrada.  
 
 
GRAU D’IMPLEMENTACIÓ DE DIPÒSITS  
 
Als Estats Units mentre que hi ha milers d’institucions que donen títols universitaris, només hi 
ha unes 250 universitats de recerca. Si ens basem en la nostra enquesta a gairebé la meitat 
d’aquestes institucions que fan programes de  doctorat als EUA (amb un índex de resposta 
aproximat del 80%), queda molt clar que els dipòsits institucionals estan esdevenint un 
component sòlid de la infraestructura dels campus (al voltant d’un 40% dels que han respost 
tenen algun tipus de dipòsit institucional en funcionament, i el 88% dels que encara no en 
tenen, tenen en projecte la planificació d’un dipòsit institucional o la participació en algun tipus 
de sistema de dipòsit consorciat). Aquest grup d’universitats produeix la major part de la 
recerca dels EUA. Tal i com s’esperava, també s’està observant un desenvolupament dispers 
dels dipòsits institucionals entre les universitats i altres institucions d’ensenyament superior de 
recerca no intensiva, tot i que no es tracta d’un desenvolupament generalitzat, i en molts casos 
intuïm que s’intenta recolzar la gestió de materials docents, materials que recolzen la recerca i 
que estan estretament relacionats amb l’ensenyament o els materials d’alumnes i de professors 
que provenen de projectes cursos. De les 81 escoles d’art a les quals vam enviar l’enquesta, en 
van respondre 35 (43%), i només dues d’aquestes (6% dels que van respondre) informaven 
dels dipòsits institucionals en funcionament.  
 
També queda clar que a les institucions de recerca no intensiva els preocupa el cost fix del 
funcionament d’un dipòsit a nivell institucional i els nivells d’ús en els quals es poden realitzar 
economies d’escala; a més, sembla que hi ha un gran interès en comprar serveis de dipòsits 
d’alguna altra entitat o en entrar a formar part dels dipòsits consorciats o multi-institucionals per 
així compartir aquests costos fixos de funcionament. De les universitats que actualment no 
tenen dipòsit, el 28% estan pensant en utilitzar un dipòsit consorciat com a estratègia 
d’implementació en un futur o utilitzar tant dipòsits institucionals com consorciats; el 21% de les 
escoles d’art estan pensant en utilitzar un dipòsit consorciat com a estratègia d’implementació o 
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com a component de la seva implementació dels dipòsits. Moltes de les qüestions polítiques, 
especialment les que tenen a veure amb el funcionament dels dipòsits consorciats, encara no 
s’han examinat a fons. Sembla normal que aquests dipòsits consorciats tendeixin a 
desenvolupar-se de forma més lenta que l’onada capdavantera de dipòsits d’una única 
institució, ja que la planificació és més complicada i l’experiència del lideratge de les 
institucions individuals ajuda a estructurar els requisits funcionals dels serveis basats en els 
consorcis. De totes maneres, una vegada implementat, un desenvolupament de dipòsit 
consorciat subministra simultàniament de dipòsit institucional a moltes institucions, i per tant, 
podem pensar que en un futur veurem un efecte multiplicador d’aquests desenvolupaments 
consorciats, especialment més enllà de les universitats de recerca. També és important 
reconèixer que les decisions de polítiques que es fan a nivell consorciat (per exemple, en 
relació a quin tipus d’objectes de contingut admet un servei de dipòsit) tindran efectes 
multiplicadors en un futur. Per això creiem que seria molt oportú fer una enquesta de seguiment 
del desenvolupament creixent dels serveis de dipòsit basats en consorcis. 
 
 
DIMENSIÓ DELS DIPÒSITS 
 
A l’enquesta es demanava que s’indiqués la dimensió dels dipòsits institucionals utilitzant 
qualsevol tipus de mesura que tinguessin, per exemple, el nombre d’objectes o l’espai ocupat. 
Mentre desenvolupàvem l’instrument d’enquesta ja teníem clar, pel debat que havíem tingut 
amb els directors dels dipòsits institucionals, que actualment no existeix cap forma estàndard 
per comptar els continguts. Els resultats que vam obtenir sobre la dimensió dels fons actuals de 
diversos dipòsits institucionals eren molt problemàtics; va quedar clar que cap institució fa el 
recompte de la mateixa manera. Vam rebre informes sobre el nombre d’objectes, que 
oscil·laven entre els centenars de milers fins, a l’altre extrem, unes quantes dotzenes. La 
diversitat tant en la definició del què és un “objecte” com en la naturalesa dels objectes 
emmagatzemats (vídeos massius o grups de fitxers, en oposició a articles o imatges 
individuals) fa que sigui molt difícil interpretar la dimensió dels dipòsits o relacionar-la a 
mesures d’espai. Algunes institucions van descriure l’abast del dipòsit mitjançant l’estimació de 
la quantitat de memòria que ocupaven els seus dipòsits, amb informes que anaven des dels 
més de deu terabytes, en el cas més alt, fins a menys d’un gigabyte, en el cas més baix. De 
nou, va quedar clar que utilitzar aquestes dades per fer comparacions requeriria una definició 
extremadament acurada, la qual cosa no es va fer: caldria justificar de forma consistent la 
creació de rèpliques, les despeses de bateries redundants de discos de baix cost (“RAID 
overhead”), de rèpliques d’objectes i de factors semblants en la definició de la capacitat 
d’emmagatzematge d’un dipòsit. 
 
Així com comparar la dimensió dels dipòsits entre les institucions és clarament un problema 
molt complex, probablement intractable a curt termini, seria relativament fàcil recollir el ritme 
estimat del creixement de les dades dels dipòsits de les institucions, la qual cosa seria molt útil 
per entendre l’entorn. Això ho hauríem d’haver fet a l’enquesta, però no hi vam pensar; ara bé, 
si la repetim, sens dubte ho preguntarem. Tenim algunes proves anecdòtiques de que almenys 
alguns dipòsits establerts recentment estan creixent a ritmes que es mesuren en terabytes per 
any o fins i tot per mes. 
 
 
TIPUS DE MATERIALS DELS DIPÒSITS 
 
Per tal de realitzar una llista dels tipus de continguts que actualment es troben en els dipòsits o 
que s’hi inclouran en un futur pròxim (p. ex. en l’horitzó dels propers 1-3 anys) per la nostra 
enquesta als EUA, vam començar amb les categories del formulari nacional que s’havia 
preparat per la conferència de la CNI, la SURF i el JISC i en vam afegir moltes altres, basades 
en el nostre anàlisi de les pàgines web d’alguns dels principals dipòsits institucionals dels EUA 
que coneixíem. Una prèvia exploració d’aquestes pàgines web ens havia proporcionat una visió 
de la diversitat de formats i tipus de materials que les institucions incloïen en els seus dipòsits. 
Un resultat clau de la nostra enquesta és que sembla clar que un nombre important 
d’institucions tenen dipòsits institucionals que consten d’e-prints però també de molts altres 
formats. I això s’observa tant en el tipus de materials que actualment formen els dipòsits com 
en els tipus de materials que està previst incloure-hi en un futur pròxim (no només publicacions, 
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tesis i tesines electròniques, sinó que també hi haurà materials de col·leccions especials 
digitalitzades, multimedia, materials d’assignatures i fitxers (Taula 1). Algunes de les 
informacions dels programaris que s’utilitzen per recolzar el treball dels dipòsits institucionals 
també donen suport a aquesta conclusió. El MIT’s DSpace és el  predominant, més que no pas 
el Southampton EPrints System o el Berkeley Electronic press (bepress); també es pot veure 
que hi ha molts sistemes desenvolupats localment i de programaris de gestió de continguts. 
Aquesta varietat suggereix un desig de flexibilitat en els tipus de contingut que s’inclouen en el 
dipòsit (tot i que, de forma precisa, el programari de bepress va mostrar un grup d’usuaris 
significatiu; vegeu més endavant). A més, l’abast total d’alguns dels dipòsits deixa palès que 
s’està tractant amb una selecció de materials molt àmplia i no només amb e-prints; és gairebé 
impossible ocupar desenes de terabytes amb e-prints  institucionals, per molt que el professorat 
sigui molt prolífic.  
 

Taula 1. 
Dipòsits institucionals dels EUA 

Tipus de contingut – Actual i previst 

Tipus de contingut Núm. Institucions -- Actual Núm. Institucions -- Previst

Tesis/ tesines 21 15 

Preprints/e-prints 24 9 

Ponències de congressos 14 14 

Presentacions de congressos,  
p. ex. diapositives de PPT 

15 13 

Informes tecnològics/ working 
papers 

20 12 

Llibres electrònics 4 18 

Revistes 11 13 

Diaris (nascuts digitals) 0 8 

Fitxers 4 26 

Recursos institucionals 
digitalitzats de col·leccions 
especials de biblioteques 

19 13 

Recursos institucionals 
digitalitzats de col·leccions de 
museus 

3 6 

Publicacions universitàries 8 17 

Registres electrònics universitaris 2 13 

Registres o materials de 
Departament 

6 17 

Imatges digitals 19 15 

Àudio digital 10 19 

Imatges en moviment digitals 6 20 

Partitures digitalitzades 2 12 

Exposicions 0 14 

Representacions  2 14 
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Transcripcions d’entrevistes 1 14 

Mapes 9 12 

Plànols/còpies de plànols 1 10 

Programari 1 10 

Continguts d’assignatures, p. ex. 
programes d’assignatures, 
classes 

5 13 

Materials d’aprenentatge 6 15 

Altres materials dels estudiants 
que no siguin tesis o tesines 

9 14 

Dossiers electrònics 0 11 

Altres 

      Blocs de Campus  1 0 

      Butlletins informatius 1 0 

      Protocols de laboratori 1 0 

      Guies d’exposicions 1 0 

      Manuscrits de llibres 1 0 

      Pàgines web  1 0 

 
 
PLATAFORMES DE PROGRAMARI DELS DIPÒSITS 
 
De les 38 institucions que van respondre la pregunta que demanava informació sobre el 
programari que utilitzen les institucions en els seus dipòsits, 22 (58%) van indicar que utilitzen 
DSpace. La propera xifra més alta era per bepress, amb 8 institucions (21%). Els altres 
programaris mencionats, utilitzats per menys de 5 institucions cadascun, van ser Content DM, 
el programari desenvolupat per Virginia Tech per a ETD (tesis doctorals electròniques), 
DigiTool i sistemes desenvolupats localment. Algunes institucions van informar que utilitzaven 
més d’un tipus de programari en els seus dipòsits o van puntualitzar que en un període de 
temps breu canviarien el tipus de programari que estaven utilitzant. El que no vam intentar va 
ser recollir informació sobre les plataformes de programari de les institucions en fase de 
planificació.  
 
 
RESPONSABILITAT ADMINSTRATIVA I ESTABLIMENT DE POLÍTIQUES 
 
En general, queda clar que les biblioteques de recerca tenen una funció primordial en el 
funcionament dels dipòsits institucionals, així com en la formulació de polítiques per aquests 
dipòsits. De les institucions que van respondre a la pregunta sobre la responsabilitat 
administrativa del dipòsit institucional, gairebé el 80% van indicar que la biblioteca en té la 
responsabilitat exclusiva. Algunes institucions van respondre que la responsabilitat la 
compartien la biblioteca i la unitat tecnològica d’informació, la biblioteca i la tecnologia 
instructiva, la biblioteca i l’administració acadèmica, una unitat d’arxius o altres tipus 
d’organitzacions múltiples. Un percentatge més petit, al voltant d’un 60%, van indicar que la 
biblioteca tenia la responsabilitat exclusiva per establir les polítiques dels dipòsits institucionals. 
En aquest punt voldríem ser prudents amb la paraula “exclusiu”; mentre la determinació de 
polítiques podria recaure tècnicament a la biblioteca, sembla probable que la biblioteca en 
qüestió utilitzi algun tipus de comitè de consell o estructura consultiva en la formulació de les 
seves polítiques. Altres institucions van indicar que els rectorats, els departaments o les 
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escoles, la unitat tecnològica d’informació, l’administració acadèmica i diverses combinacions 
d’aquestes unitats participaven en les decisions de les polítiques. 
 
No vam preguntar sobre la responsabilitat financera; aquesta seria una àrea interessant 
d’explorar en el futur, sobretot per veure què fan les institucions després dels arranjaments 
inicials com els ajuts o pressupostos especials que sovint s’usen per ajudar al 
desenvolupament financer i a les despeses d’inici.  
 
 
DIPÒSITS DE CERCA FEDERADA I SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT DE DIPÒSITS 
CREUATS 
 
El formulari internacional incloïa informació sobre serveis de dipòsits creuats, mentre que 
nosaltres vam recopilar aquesta informació a partir del nostre coneixement sobre el 
desenvolupament actual i a través de contactes personals i conferències, més que no pas a 
partir de l’enquesta de la CNI. Les nostres observacions són que, al principi, molts dipòsits 
institucionals volen ser “bons ciutadans” en el paisatge de la informació en xarxa; així, per 
exemple, donen suport a l’OAI-PMH (Open archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). 
Hi ha pocs serveis experimentals que recullin informació de dipòsits institucionals (l’OAISTER 
de la University of Illinois – Urbana Champaign, o els esforços per exportar contingut dels 
dipòsits de DSpace a Google i altres cercadors),  i aquests esforços encara es troben en les 
primeres etapes, i no està clar quina o quines organitzacions haurien d’agafar el lideratge per 
fer-los progressar. Enfocat des d’una altra perspectiva, sembla que les institucions que estan 
desenvolupant dipòsits institucionals estan a punt per esdevenir components de sistemes més 
grans a escala nacional o internacional, però que el desenvolupament d’aquests sistemes no 
és una prioritat local. Hauria de ser terra fèrtil per al treball creatiu d’altres.  
 
No té gaire valor el fet que no descobríssim cap evidència de federacions operatives (en sentit 
organitzatiu) per duplicar els continguts dels dipòsits (molt menys que la conservació en curs 
d’aquests continguts) en una moda distribuïda, tot i que hi ha alguns experiments en procés per 
examinar temes tècnics –en oposició a organitzatius o econòmics-, notablement la integració 
de tecnologies grid de dades com ara l’Storage Request Broker (SRB) del San Diego 
Supercomputer Center amb la plataforma de programari DSpace.  
 
 
POLÍTIQUES NACIONALS I DIPÒSITS INSTITUCIONALS 
 
Per a la conferència internacional tenien gran interès la relació entre les polítiques nacionals en 
àrees com l’accés a resultats de recerca finançats públicament o l’avaluació de la productivitat i 
qualitat de les institucions de recerca. 
 
Mentre que els Estats Units actualment encara no tenen polítiques que dirigeixin o suportin 
explícitament el desenvolupament dels dipòsits institucionals (la tan discutida petició dels 
National Institutes of Health per al dipòsit d’articles de recerca no finançada pel NIH per a 
l’accés obert està relacionada, sobretot, amb PubMed Central, un dipòsit disciplinari), és 
important fixar-se que hi ha un interès creixent entre les agències de finançament de recerca en 
la gestió, conservació i arxivament de dades que no necessàriament estan unides als debats 
d’accés obert. L’any 2004, els National Institutes of Health van posar regulacions al seu lloc que 
requerien un pla de gestió de dades com a part de totes les beques de més de $500.000 
(EUA), i el National Science Board, que estableix una política per a la National Science 
Foundation (NSF) dels EUA, ha publicat recentment l’informe Long-lived Data Collections 
(National Science Board, 2005), que exigeix un requisit semblant del pla de gestió de dades per 
formar part del procés de beques NSF; a partir de les discussions sobre l’esborrany de 
l’informe, sembla clar que hi haurà temes semblants que probablement entraran a formar part 
de la recerca finançada per altres agències federals (com a mínim en ciències, i potser en 
última instància més i tot). Segons la nostra opinió, els dipòsits institucionals seran un vehicle 
important per dirigir aquestes obligacions de conservació de les dades. També vam apreciar, 
de forma anecdòtica, un interès considerable per part dels dipòsits institucionals en el context 
d’institucions públiques o finançades per l’estat com a vehicle de compromís públic i per 
transmetre les contribucions intel·lectuals i artístiques de la universitat a la resta de ciutadans 
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de l’estat; aquests tenen clars paral·lelismes amb les discussions a nivell nacional que estan 
tenint lloc fora dels Estats Units sobre la funció dels dipòsits institucionals en l’estructuració del 
flux d’informació i la comunicació entre universitats i el públic que els dóna suport.  
 
Naturalment, l’accés obert encara es troba a l’agenda política: desenvolupaments futurs tant en 
requisits per accés obert a publicacions basades en recerca finançada públicament o per accés 
obert a resultats de recerca, com en dades que, sens dubte, podrien influenciar directament al 
futur desenvolupament de dipòsits institucionals.  
 
 
ALTRES TEMES I TENDÈNCIES 
 
A mesura que les universitats desenvolupen dipòsits institucionals, la unitat que proporciona la 
infraestructura, típicament la biblioteca, ha d’articular un situació per la qual el professorat 
dipositi els seus materials dins el dipòsit. En contraposició a situacions d’altres països, la 
utilització dels dipòsits institucionals als Estats Units és probable que sigui completament 
voluntària per al professorat a pràcticament totes les institucions; s’ha de convèncer al 
professorat dels beneficis, més que no pas intimidar-lo per les conseqüències, de no contribuir 
amb els dipòsits. Les institucions que han realitzat un esforç coordinat per entendre les 
necessitats del seu professorat i per arribar sistemàticament al seu professorat sembla haver 
tingut més èxit en atraure continguts per als seus dipòsits. 
 
Com que abastar tots els professors pot ser un procés lent, incremental i segons com gradual, 
algunes institucions comencen a poblar els seus dipòsits institucionals amb els treballs dels 
seus estudiants, més que no pas amb els del professorat, com a mitjà ràpid per adquirir un cos 
substancial d’un tipus específic de continguts. Un programa de tesis i tesines (ETD) és una 
aproximació d’aquest tipus. En altres casos, les necessitats de gestionar els registres locals 
poden proporcionar una part important de l’impuls inicial per a un programa de DI. En altres 
institucions, les estratègies han inclòs programes per assimilar conjunts ja existents d’informes 
tècnics i altres materials de departaments, laboratori o altres unitats organitzatives, i no tant per 
mitjà de materials de professorat a nivell individual. Però sigui quina sigui l’estratègia que es 
segueixi per poblar inicialment els dipòsits institucionals, als EUA, la majoria de DI han estat 
establerts perquè la biblioteca de la institució va posar-se al capdavant per establir una 
infraestructura de DI, p. ex. el maquinari, el programari i les polítiques institucionals per donar 
suport als DI.  
 
La preocupació sobre el sistema de comunicació acadèmica –la queixa contra l’alt cost de les 
revistes acadèmiques, o el suport dels objectius del moviment d’accés obert- també poden 
provocar que un nombre creixent de professors dipositi productes de la seva recerca als 
dipòsits institucionals. L’any passat, una quantitat important de rectors universitaris van fer 
declaracions o van passar resolucions que defensaven polítiques d’accés obert, tot i que 
generalment no fan referència específica a les estratègies dels dipòsits institucionals [2]. Hi ha 
alguna raó per creure que, com a mínim per les publicacions de professors, les normes 
institucionals (tal i com van promulgar els claustres) poden encoratjar de forma creixent al 
professorat a posar els seus escrits als dipòsits institucionals. Per als altres productes 
d’investigació i recerca electrònica (fitxers, programari, simulacions i materials relacionats) 
creiem que en un futur immediat caldrà que la situació millori encara més en termes de 
continuïtat, qualitat i consistència d’accés, conservació, preservació i altres aspectes.  
 
Les respostes de la nostra enquesta també subratllen les relacions confuses en moltes 
institucions entre les biblioteques digitals, les col·leccions de recerca digital i els materials de 
col·leccions dels dipòsits institucionals, així com la forma en què totes aquestes es relacionen 
amb el procés de comunicació acadèmica. Algunes de les institucions que van respondre 
l’enquesta identificaven materials adquirits en el dipòsit institucional; aquest tipus de materials 
nosaltres els hauríem considerat col·leccions de biblioteques digitals. Es tracta d’una àrea que 
requereix un anàlisi acurat i meticulós; podríem especular, de forma vacil·lant, sobre el fet que 
una característica distintiva clau de les col·leccions i les biblioteques digitals són els esforços 
institucionals, més que no pas els esforços organitzatius i d’adquisició iniciada pel professorat.  
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CONCLUSIONS 
 
Tot i que el moviment per establir dipòsits institucionals a les institucions d’ensenyament 
superior de recerca intensiva dels EUA encara es troba en les primeres etapes, ja es poden 
treure algunes conclusions, les quals pensem que són importants. 
 
Els dipòsits institucionals estan essent reconeguts de forma clara i àmplia com a infraestructura 
essencial per a la investigació en el món digital. Això és evident si ens basem en el nivell de 
desenvolupament actual i d’adopció planificada dins el sector universitari de recerca. Com a 
conseqüència, és molt probable que en els pròxims anys veiem un creixement de les 
connexions entre els dipòsits institucionals com a infraestructura i els assumptes més extensos 
que estan sorgint sobre les estratègies i la infraestructura necessàries per suportar la gestió, la 
disseminació i la conservació de les dades de recerca (a escala nacional, disciplinària i 
institucional).  
 
Sembla clar que, com a mínim als Estats Units, els dipòsits institucionals s’estan posicionant de 
forma decisiva com a infraestructura de propòsits generals dins el context de la pràctica escolar 
en procés de canvi, dins la recerca electrònica i la ciberinfraestructura, i en visió de la 
universitat a l’era digital. Els dipòsits institucionals no s’estan desenvolupant simplement com a 
resposta a les preocupacions sobre el sistema acadèmic d’edició actual, el cost de les revistes i 
el moviment d’accés obert, tot i que s’estan utilitzant, certament, per suportar les agendes 
relacionades amb l’accés obert a la literatura acadèmica tradicional. 
 
Les biblioteques de recerca han assumit una funció capdavantera tant en la formulació de 
polítiques (que inclou l’estructuració de les converses necessàries de tot el campus) com en les 
funcions de desenvolupament operatiu per als dipòsits institucionals de les nostres universitats 
de recerca. (No vam explorar les qüestions de finançament, que serien crucials per continuar 
avançant.) Mentre que un dipòsit institucional es reconeix clarament com a servei institucional, 
el lideratge de les biblioteques generalment no es qüestiona; el què varia d’una universitat a 
una altra és l’extensió de la col·laboració activa per part d’altres unitats del campus. Els dipòsits 
institucionals representen una nova política críticament important i una funció operativa per a 
les biblioteques de recerca, i una que renova la seva connexió amb els processos acadèmics 
centrals de la universitat. 
 
 
NOTES 
 
[1] Per a una visió més àmplia de les activitats de la CNI relacionades amb els dipòsits, vegeu 
el CNI 2004/2005 Program Plan, disponible a http://www.cni.org. Vegeu també, per exemple: 
Lynch, Clifford. “Institutional Repositories: Essential Infraestructure for Scholarship in the Digital 
Age.” ARL Bimonthly Report, Núm. 226, Febrer 2003 (http://www.arl.org/newsltr/226/ir.html); 
“Institutional Repositories: A Workshop on Creating an Infraestructure for Faculty-Library 
Partnerships” (http://www.arl.org/IR_agenda.html); “Institutional Repositories: What Does Your 
Institution Need to Know?” (http://www.educause.edu/LibraryDetailPage/666?ID=EDU0327).  
 
[2] Vegeu, per exemple: Cornell (http://www.library.cornell.edu/scholarlycomm/resolution.html) i 
University of Kansas (http://www.provost.ku.edu/policy/scholarly_information/ 
scholarly_resolution.htm).  
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