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RESUM 
Aquest article explora el disseny i l’ús dels portals en un entorn bibliotecari. Tracta les 
motivacions per construir portals, així com l’estructura i la tipologia d’aquests. A més, examina 
l’entorn de l’usuari en què es desenvolupen aquests portals. També argumenta que aporten 
serveis útils d’integració i presentació, però que s’han de considerar com a component d’un 
conjunt de serveis més ampli que la biblioteca està construint per tal d’introduir aquests 
recursos útils als usuaris. Així mateix, considera breument els serveis que els portals ofereixen: 
consulta distribuïda o metacerca, personalització, demandes, resolució OpenURL, avisos, etc. 
També considera l’emergent necessitat de serveis de directori o de registre per a coses com la 
descripció de col·leccions i serveis, dades de drets i polítiques, etc. Tracta l’impacte dels 
serveis web i el canvi en els models  d’investigació i aprenentatge en relació al subministrament 
i ús d’informació en xarxa. Finalment, considera els serveis bibliotecaris com a part d’un entorn 
de sistemes, cada vegada més ric, que inclou els sistemes de gestió d’aprenentatge i de 
programari educatiu, portals de campus, serveis compartits com l’autenticació, i altres sistemes 
i serveis.  
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Un entorn distintiu i llegible no només ofereix seguretat, sinó que també augmenta la possible 

profunditat i intensitat de l’experiència humana. 
Kevin Lynch (citat per Joseph Rykwert1) 

 
 
Les paraules per designar les coses enreden i confonen, va dir el poeta Wallace Steven, i 
‘portal’ és, certament, una d’aquestes paraules. Això és, en gran part, perquè no tenim un sentit 
compartit de la ‘cosa’ a la qual es refereix la paraula. De fet, ‘portal’ és una de les paraules 
menys útils que hem desenvolupat durant els últims anys d’entre els termes que ens trobem a 
l’entorn d’informació canviant en el qual investiguem, aprenem i treballem.  
 
Naturalment, aquesta confusió és simptomàtica de l’estadi inicial  del nostre pensament i de la 
tendència natural per aconseguir respostes abans d’entendre realment algunes de les 
preguntes. M’agradaria tractar algunes de les formes actuals d’utilitzar aquesta paraula, però, 
realment, examinaré els contextos en els quals ha aparegut i els comentaré, anant més enllà 
de la discussió actual sobre la paraula ‘portal’ per pensar en l’entorn d’informació en la xarxa 
general. 
 
Ho faré de la següent manera: en una primera secció exploraré alguns temes generals que 
s’han tractat en la discussió sobre portals. En una segona secció examinaré algunes propostes 
bibliotecàries actuals en relació a la construcció de portals, centrant-me també en aspectes 
d’estructura. La tercera secció servirà per retornar a una visió més àmplia, tenint en compte 
alguns dels aspectes de l’entorn d’informació en el qual treballen les biblioteques; també direm 
alguna cosa sobre la manera com una biblioteca manifesta els seus serveis en una espai de 
xarxa, un espai en xarxa en el qual, cada vegada més, els components de recursos i serveis 
han d’estar combinats de forma flexible per tal de recolzar les experiències d’investigació i 
aprenentatge. La segona secció està centrada, bàsicament, en una tendència concreta sobre el 
desenvolupament actual dels portals; la tercera secció mira una mica més cap al futur. 
 
L’estil d’aquest article reflecteix el seu origen en una presentació a la Improved access to library 
collections conference [Conferència sobre la millora d’accés a les col·leccions de biblioteques], 
organitzada per les biblioteques de la University of Oklahoma, a la ciutat d’Oklahoma, el febrer 
de 2003. En general, he seguit l’estructura de la presentació. 
 
 
1. INTRODUCCIÓ – ELS PORTALS 
 
Considerem aquestes dues caracteritzacions aproximades: 
 

Un eix d’informació. Un punt d’entrada als recursos d’informació. Una densitat de 
recursos i serveis a la xarxa. Un dossier electrònic de recursos, possiblement 
personalitzat segons una funció específica o segons interessos individuals. Una 
agrupació o col·lecció de recursos organitzats per ajudar les diferents categories 
d’usuaris.  
 
La forma d’intervenir de les biblioteques en el compromís d’usuaris i recursos en 
un entorn de xarxa.  

 
La primera és una àmplia reminiscència de diverses definicions de portal. El ‘portal’ és un punt 
d’entrada a un món de recursos, dissenyat per estalviar temps a l’usuari, familiaritzar-lo amb els 
recursos rellevants i animar-lo a maximitzar l’ús dels recursos adquirits. Es pot personalitzar 
segons interessos personals o funcionals. Actualment es parla més d’aquest tipus de portals i 
s’aspira a aconseguir-los. 
 
La segona caracterització parla de l’entorn. És discutible que, actualment, el tema principal de 
serveis orientats a les biblioteques sigui la manera de desenvolupar la presència a la xarxa i la 
manera de posar a la disposició dels usuaris els serveis, fins al punt que la seva activitat 
d’investigació o d’aprenentatge comença a tenir sentit. La presència a la xarxa actual es troba 
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en les primeres fases; penseu, per un moment, en la limitada utilitat de les llistes alfabètiques 
de recursos electrònics que presentem als nostres usuaris. 
 
En aquest article, argumento que la raó principal que fa que la discussió sobre els portals sovint 
sigui insatisfactòria és que ens imaginem que el portal és una resposta suficient per als 
aspectes que apareixen a la segona caracterització, descrita anteriorment. Freqüentment ens 
imaginem que el portal respon a la pregunta sobre la manera com les biblioteques s’ocupen, de 
forma fructífera, de la varietat de recursos i la varietat de necessitats dels usuaris. De totes 
maneres, en el millor dels casos jo argumento que un portal només és una resposta parcial, i, 
en el pitjor dels casos, és una forma d’amagar la vertadera pregunta. I això és així per diverses 
raons. Una d’important és que l’usuari se servirà, típicament, d’una varietat de serveis de xarxa, 
d’un sistema de gestió de l’aprenentatge i d’un portal de campus, per exemple. De fet, aquest 
usuari o usuària articularà el seu comportament en la  xarxa al voltant de diversos ‘eixos’. Com 
es relaciona el portal bibliotecari amb aquests altres eixos d’ús? Tot i les aspiracions, però, tots 
no poden ser ‘l’única font de’ (“one-stop shops”)2. Resumint, un portal, es defineixi com es 
defineixi, no és el substitut d’una estratègia per a una gestió i un ús efectius dels recursos en 
un entorn en xarxa, sinó que n’és una part.  
 
Aprofundirem sobre aquests aspectes a la secció tres. Per ara, us proposo dos exemples per 
anar-hi pensant. El primer és una captura de pantalla d’un projecte, titulat Devil, de la University 
of Edinburgh (Figura 1)3. Aquesta figura mostra un quadre de cerca dels recursos bibliotecaris 
inserit dins un sistema de gestió de l’aprenentatge. El fonament d’això és que aquests sistemes 
són un ‘eix’ important d’ús entre els universitaris, i que aquest tipus de servei, és a dir, acostar 
la biblioteca a l’estudiant, recolza  millor  l’activitat de l’aprenentatge i  l’ús efectiu dels recursos 
de la biblioteca. L’ objectiu ampli del projecte és identificar els recursos interessants per als 
tutors en la programació de cursos, i més endavant oferir-los amb eines que permetin una 
integració de dades dinàmica entre els recursos d’informació i els cursos mediats per sistemes 
de gestió de l’aprenentatge (‘Larning Management Systems’, en aquest cas, WebCT). De fet, 
una mica amagada, s’hi troba la funcionalitat de la cerca simultània, que és bàsica per a moltes 
iniciatives de portals de biblioteques. En la terminologia que presentarem més endavant, el 
sistema de gestió de l’aprenentatge és un entorn de presentació de recursos bibliotecaris, i 
aquests recursos estan potencialment integrats per un ‘intermediari’ (“broker”) de cerca 
simultània que actua amb diverses bases de dades mitjançant la utilització del protocol Z39.50 
entre bastidors. L’intermediari permet la presentació d’un quadre de cerca simple, i després 
estén la cerca de forma invisible i en fusiona els resultats.  

 
Figura 1 
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El segon és una captura de pantalla de la University of Delaware (Figura 2). Com en moltes 
altres, aquesta universitat té un portal de campus. De nou, es tracta d’un eix potencial del 
comportament de xarxa dels estudiants, un lloc que reuneix una gamma d’informació 
administrativa i d’entorn universitari per a un accés pràctic. Es descriu de la següent manera4: 
 

Benvinguts a UD&me1, la vostra versió de butxaca de el web del Campus. UD&me 
us permet veure informació personalitzada, procedent de diverses fonts, en un lloc 
pràctic.  

 
Figura 2 

 
 
Això es va construir fent servir la tan utilitzada ‘estructura de portal’ de codi obert, U-portal, que 
comprèn una proposta conjunta que revisa la construcció i permet reunir diversos ‘canals’ de 
forma que es pugui personalitzar. Aquesta captura de pantalla és una pàgina d’exemple d’un 
compte d’usuari de UD&me. Hi veureu un ‘canal’ bibliotecari en el qual s’hi troba informació 
sobre recursos bibliotecaris, com ara una nota amb els llibres reservats i els prestats, així com 
els recursos útils, ordenats per matèries, en funció dels estudis. Així doncs, el canal bibliotecari 
és personalitzat per a cada usuari. De nou, s’acosta a l’usuari un servei bibliotecari que 
emergeix d’un ‘eix’ important al costat d’altres recursos no-bibliotecaris.  
 
Abans de continuar avançant, m’agradaria fer un aclariment molt important sobre aquests dos 
exemples. No necessàriament són substituts d’un ‘eix’ bibliotecari, ni substitueixen els serveis 
que pugui proporcionar qualsevol altra pàgina web. Estem parlant d’’i’ i no d’’o’: aquests serveis 
poden estar disponibles en diversos llocs, en funció de les preferències individuals  de la 
biblioteca. El més important és que l’usuari –el lector, l’estudiant, el membre de la facultat- 
tingui accés a un servei que tingui el màxim de sentit. Aquests exemples indiquen una 
‘separació’ de serveis bibliotecaris, de forma que es poden combinar més fàcilment amb altres 
entorns per aconseguir els objectius dels serveis.  
 
També es pot fer èmfasis a un tercer punt que no és tan fàcilment identificable en el portal de 
discussió, però que és important. La biblioteca s’enfronta amb temes importants relacionats 
                                                 
1 UD&me:  la University of Delaware i jo (nota de la traductora). 
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amb la gestió dels recursos digitals; no es tracta d’un tema rutinari. Tinguem present, per un 
moment, la gestió de materials impresos de la biblioteca. Els bibliotecaris han desenvolupat 
pràctiques i procediments interns lògics per a la gestió i formes predictibles de presentació de 
serveis per als seus usuaris. En això, hi ha hagut cooperació per part de les tecnologies 
evolutives d’impressió i edició, així com de les tecnologies bibliotecàries internes. Els llibres i 
revistes arriben en formats compatibles que són coherents en el tractament i la classificació, la 
qual cosa permet la construcció per avançat de prestatges i d’equips de processament, 
l’assignació d’espai, etc. Només en ocasions excepcionals requereixen un tractament especial. 
Aquestes tecnologies concretes han esdevingut senzilles com a resultat de l’experiència de 
submergir-les en processos rutinaris. Això fa que s’introdueixen economies, economies de 
processament i economies d’ús. De totes maneres, els recursos digitals no sempre arriben en 
formats tan fàcils de processar i presentar. Sovint requereixen una atenció individualitzada, 
poden estar sotmesos a diferents condicions de subscripció i poden tenir interfícies d’usuari 
diferents. En resum, pot ser que els calgui un tractament personalitzat, amb les consegüents 
despeses. Una tendència important de la discussió del portal és l’evolució d’un entorn que 
proporciona un context de gestió més predictible per a materials digitals, com si els ‘prestatges’ 
fossin un lloc on habitualment s’organitzen les ofertes de bases de dades.  Actualment, una de 
les principals mancances de l’entorn digital és la coherència; és com si cada llibre que entra a 
la biblioteca tingués una forma diferent i s’hagués de llegir també d’una manera diferent. Els 
beneficis d’un entorn més coherent són evidents: el temps i els recursos de la biblioteca no 
s’haurien de dedicar a pensar en la selecció i l’ús de la col·lecció, de manera que no s’haurien 
d’entretenir amb la caòtica mecànica de l’adquisició i el processament, i l’experiència de l’usuari 
s’hauria de formar segons les necessitats d’aprenentatge i investigació, i no segons les 
restriccions arbitràries d’interfície i format. Hauríem d’aconseguir estalviar gràcies a un 
tractament coherent i beneficiar-nos de l’accés coherent. En aquest article ens centrarem en 
l’accés, però cal recordar que es tracta d’un tema de gestió de més transcendència.  
 
Així doncs, deixeu-me que resumeixi breument el que hem estat dient fins ara abans de passar 
a una discussió una mica més detallada de les aproximacions dels portals existents. 
 
La biblioteca vol proporcionar un entorn web que: enriqueixi l’aprenentatge i la investigació 
proporcionant un accés puntual i adequat als recursos rellevants i apropiats; faci més visibles 
els recursos potencialment valuosos, que, de no ser així, podrien passar desapercebuts; 
permeti als usuaris i a la biblioteca centrar-se en un ús fructífer de les col·leccions, i no en la 
confusa mecànica d’interacció. A aquest tipus d’entorns els cal, cada vegada més, 
interaccionar amb altres entorns com el sistema de gestió de l’aprenentatge, l’estructura de 
portals institucionals i amb els altres ‘eixos’ de presència en xarxa. Jo suggereixo que això 
significa que la discussió actual sobre els portals marca una fase transitòria. Així doncs, el que 
ens cal millorar no és la integració dels recursos bibliotecaris entre ells, sinó la integració dels 
serveis bibliotecaris amb els comportaments d’aprenentatge i investigació dels usuaris. El 
passat pot ser una manera d’arribar al futur, de totes maneres, però, és important no 
confondre’ls. 
 
 
2. UNA REVISIÓ ESQUEMÀTICA DE LES APROXIMACIONS ACTUALS SOBRE PORTALS 
BIBLIOTECARIS5 
 
En aquesta secció, proporcionaré una estructura que permeti pensar en la resposta dels 
‘portals’ a les biblioteques. Hi ha hagut dues tendències principals en aquesta resposta. La 
primera d’aquestes és la de proporcionar serveis de cerca simultània i de metacerca, que són 
serveis que bàsicament permeten tractar un ‘dossier electrònic’ de recursos com si fossin un 
únic recurs proporcionant un ‘meta’ servei que oculta la diferenciació i que busca entre ells i en 
combina els resultats. Aquests han estat un punt d’activitat d’investigació i desenvolupament 
considerables, i ara es troben recolzats per una diversitat de productes i serveis. (En un treball 
recent realitzat per la Association of Research Libraries, el terme ‘portal’ es defineix com una 
aplicació que proporciona un servei de metacerca i un altre servei de suport.6) La segona 
tendència es basa en proporcionar ‘visions’ de conjunts de recursos que es basen en 
preferències individuals o de necessitat. En cada cas, s’ha centrat l’atenció principal en l’accés 
als recursos bibliogràfics, catàlegs, serveis de resums i indexació, revistes electròniques i 
bases de dades desenvolupades localment, així com en l’accés als recursos d’accés obert 
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disponibles a Internet. Sens dubte, algunes aplicacions proporcionen aquests dos components 
de servei.  
 
 
Necessitat i desenvolupament històric dels portals bibliotecaris 
 
La figura 3 representa la forma com s’ha desenvolupat, històricament, l’entorn d’informació en 
xarxa. Típicament, un usuari interacciona amb una gran diversitat de recursos d’informació. La 
introducció del web pot haver proporcionat un revestiment de navegació coherent en aquest 
entorn, però els aspectes següents es mantenen. 
 

Figura 3 

 
 
L’usuari ha de: 
 

 Saber què està disponible . Per utilitzar un recurs, l’usuari de la biblioteca ha de saber 
que existeix. Naturalment, les biblioteques intenten evitar aquest inconvenient 
desenvolupant llistes de recursos, però aquestes llistes no sempre són la manera més 
efectiva de guiar els usuaris cap als possibles recursos d’interès. Aquest aspecte ha 
portat cap a un interès de personalització i adaptació com a via beneficiosa per 
relacionar els usuaris amb els recursos.  

 
 Aprendre diverses interfícies . Típicament, un usuari s’ha d’’aprendre’ cada recurs. 

Poden tenir característiques diferents, metàfores d’interacció diferents i combinacions 
de funcionalitat diferents. Aquesta varietat és una trava per a l’ús. La motivació per 
utilitzar recursos d’informació ha de superar la barrera que suposa aquesta varietat. 
Aquest aspecte ha portat cap a un interès per les activitats de cerca simultània, en les 
quals l’usuari interacciona amb una gran diversitat de recursos a través d’una interfície 
d’alt nivell que oculta la diferència. (Crec que és interessant que un dels impactes de 
Google i Amazon hagi estat avançar cap a interfícies molt més racionals, amb alguns 
punts en comú). 

 
 Fusionar manualment els resultats o intercanviar dades entre aplicacions. Normalment, 

els recursos estan disponibles en interfícies d’usuari i no en interfícies de màquines, i 
els recursos no estan vinculats els uns amb els altres. Això significa que un usuari ha 



Traduccions del CBUC; 33 (Setembre 2007) 
 

La biblioteca recombinada: portals i persones / Dempsey 7

de fusionar els recursos, per exemple, ha de distribuir diversos conjunts de resultats en 
una bibliografia, o sovint ha d’extreure dades d’un sistema, d’un catàleg, per exemple, i 
reintroduir-les en un altre, en un sistema de préstec interbibliotecari, per exemple. 
Naturalment que hi pot haver una integració dins alguns entorns de sistema, com seria 
el cas d’un sistema bibliotecari integrat, però extreure dades d’aquest entorn no sempre 
és fàcil. Com a conseqüència, la ‘integració’ tendeix a produir-se a nivell d’usuari: 
l’usuari manipula manualment els resultats i les demandes. A més, significa que les 
dades acostumen a ser menys útils del que haurien de ser, ja que es desaprofita la 
seva estructura quan es dissemina en una interfície d’usuari, de manera que no es pot 
tornar a utilitzar de forma intel·ligent. De nou, aquests aspectes han suposat un 
impediment per a un ús més efectiu. Aquest aspecte ha portat cap a un interès per la 
consistència de metadades i per al desenvolupament d’interfícies de màquina que 
concordin. 

 
 Aconseguir reptes d’autenticació repetits. Per portar a terme un procediment simple, 

com per exemple buscar en diverses bases de dades, és possible que un usuari hagi 
de recordar i introduir diversos conjunts de credencials. Aquest aspecte ha portat cap a 
un interès a diverses aproximacions d’autenticació i autorització.  

 
Al mateix temps, els recursos tendien a desenvolupar-se com si cadascun d’ells fos l’únic 
centre d’atenció d’un usuari, i no part de l’estructura d’un subministrament de servei. Això ha 
desembocat en algunes característiques de recursos concretes: 
 

 Una visió pel subministrador. S’organitzen en funció dels interessos del proveïdor, i no 
pels valors acadèmics o pedagògics o les preferències de l’usuari. Els recursos 
s’acostumen a agrupar per editors o distribuïdors, i això rarament afavoreix els 
interessos de l’usuari. 

 
 Autonomia. Es gestionen autònomament; s’han desenvolupat independentment i en 

resposta a diferents objectius de servei i econòmics. Això significa que en qualsevol 
procés d’informació, podria ser necessari interaccionar amb diversos serveis que no 
coordinen les seves activitats. Així doncs, per exemple, hi ha serveis de xarxa que 
accepten demandes de documents, hi ha paquets que poden formatejar demandes per 
expedir aquest tipus de serveis, hi ha serveis que permeten als usuaris descobrir els 
documents que els poden ser útils. Tot això pot ser que no estigui vinculat de forma 
que es pugui automatitzar aquest procés des del principi fins al final. Pot ser que les 
dades no traspassin els límits o pot ser que l’usuari o el personal bibliotecari hagi de 
recodificar-les o transcriure-les. Aquest aspecte ha estat destacat recentment i està 
portant cap a un interès en els identificadors i la vinculació, que ajuden a automatitzar 
el descobriment de les cadenes de repartiment.  

 
 Control individualitzat. Els subministradors d’informació desitgen protegir el valor dels 

recursos que han posat a la disposició dels usuaris. Sens dubte, poden posar recursos 
a la disposició dels usuaris sota diferents termes i condicions. Pot ser necessari 
confirmar la identitat dels usuaris o la integritat dels recursos. Actualment, els serveis 
de gestió d’identitat, accés i drets els proporcionen unes bases de servei per servei, de 
forma que creen impediments significatius per a l’ús. 

 
 Distribució funcional diferenciada. Per exemple, un distribuïdor de revistes fa que les 

persones puguin descobrir, demanar i que se’ls pugui distribuir una selecció concreta 
d’articles de revistes a partir d’una selecció específica d’editors. Un servei de resums i 
indexació permet als usuaris descobrir l’existència dels documents. Alguns serveis es 
poden oferir com a ‘única font de’. Tot i que actualment algunes organitzacions 
ofereixen serveis que inclouen facilitats de descobriment, localització, demanda i 
distribució, encara són només components dins aquest potencial servei de 
subministrament de documents, ja que no hi ha cap servidor que tingui cobertura per a 
tot això o qualitat de criteris de serveis. 
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 Manifestació limitada del contingut. Donen poca informació d’elles mateixes a un usuari 
potencial. Els serveis requereixen que l’usuari tingui un coneixement avançat del que hi 
ha disponible i algun tipus de persistència si volen utilitzar diversos recursos.  

 
La suma de tots aquests aspectes redueix la motivació d’utilitzar els recursos que ofereixen les 
biblioteques; i això no significa que no siguin valuosos, sinó que són difícils d’utilitzar. 
 
Contrastem aquesta situació amb Amazon i Google. Tots dos estan directament accessibles en 
xarxa (no cal recordar una contrasenya), fa la impressió que són exhaustius en les seves àrees 
(en principi no cal explorar múltiples recursos diferents) i ofereixen una gratificació instantània 
(clicar directament a un lloc web o a una compra). 
 
La resposta del portal bibliotecari a aquests temes és proporcionar algunes capes 
intermediàries entre els usuaris i els recursos, amb l’objectiu de vèncer la fragmentació dels 
recursos i de proporcionar una interfície unificada que reflecteixi els interessos de l’usuari, i no 
pas les característiques arbitràries de format, interacció o canal de distribució. 
 
La figura 4 mostra tot això de forma esquemàtica. 
 

Figura 4 

 
 
 
Distincions importants dels portals 
 
En considerar la naturalesa d’aquesta ‘mediació’ és important tenir en compte algunes 
distincions importants. De nou, el nostre lèxic actual no ens ajuda gaire, i això sempre és un 
signe de que s’està en un estadi inicial de desenvolupament.  
 
Permeteu-me que defineixi servei simplement com un component funcional disponible en 
xarxa. Hi ha un component encara més important: la distinció qualitativa entre dos tipus de 
servei, que és decisiva en la caracterització de les aproximacions de portal. En aquest cas és 
entre els recursos que es proporcionen a les interfícies d’usuari i entre els que proporcionen a 
les interfícies de màquina. 
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Figura 5 

 
 
En el primer cas, posem per exemple que un recurs es posa a disposició dels usuaris, diguem, 
en una pàgina web. L’usuari previst és un humà, per tant està orientat a la lectura i la 
navegació. La integració de contingut de recursos s’ha de proporcionar a l’usuari. Pensem en 
l’usuari que mira diversos catàlegs de forma successiva: típicament, haurà d’integrar-los, filtrar-
los, manipular-los o fusionar-los manualment. La majoria dels nostres serveis d’informació 
s’han posat a la disposició dels usuaris d’aquesta forma. Pensem en el ‘portal’ bibliotecari que 
ofereix llistes ordenades de recursos d’Internet. Es pot guiar l’usuari cap als recursos 
interessants, però una vegada entra a un recurs concret, abandona l’entorn del ‘portal’ i entra a 
la interfície del recurs remot. Pensem en les llistes de revistes electròniques, o en les  bases de 
dades de resums i índexs: de nou, es pot guiar l’usuari, però també pot tenir una llista 
personalitzada dels recursos que se l’hi ha presentat, tot i que després es dirigeix a la pàgina 
principal del recurs desitjat. Una vegada situat a la pàgina principal del recurs desitjat, l’usuari 
es troba a l’entorn del recurs remot i cal que actuï adequadament. El recurs desitjat oculta la 
xarxa darrere la interfície del propi usuari. La integració és superficial. Em refereixo, per 
conveniència, als serveis que apareixen a la interfície d’usuari com a serveis-p (‘p’ de 
‘presentació’ i ‘persones’: els serveis-p estan orientats a la presentació i dirigits a les persones). 
 
Un portal-p ofereix un punt d’entrada als serveis-p. Per tant, podríem descriure les llistes 
d’accés mencionades anteriorment com a portals-p. Un base de dades de descripcions de 
recursos també es podria considerar que dóna suport al portal-p, tal i com faria un entorn 
personalitzable com la MyLibrary. La clau és que un portal-p per ell mateix no protegeix l’usuari 
de les diferències dels recursos de destí, o els relaciona entre ells. 
 
En el segon cas, un recurs es posa a la disposició de l’usuari mitjançant una interfície de 
màquina, i el suposat usuari no és un humà sinó un programa, una màquina. Així, per exemple, 
un servei pot difondre les metadades dels recursos per tal que un mecanisme de recopilació 
OAI-PMH les reculli, o per tal que les busqui un client Z39.50. En cada cas, el servei ha de 
seguir un protocol (OAI-PMH o Z39.50, respectivament) i una interfície d’usuari que pugui 
interaccionar amb l’aplicació que s’està utilitzant. 
 
Un servei disponible en una interfície de màquina es podria anomenar un servei-m. Un portal-m 
dóna accés als serveis-m. Aquí, la ‘m’ és de ‘màquina’ i de ‘mediació’; aquesta última es 
justifica perquè el portal-m no només porta l’usuari a la pàgina principal del servei, sinó que 
arriba al recurs remot com a usuari. En aquest cas, el tema clau és que l’usuari no abandona 
l’entorn del portal-m: una aplicació de portal-m va més enllà i interactua amb serveis com a 
usuari. Una paraula que expressa millor portal-m podria ser ‘intermediari’ (“broker”), o aplicació 
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de portal. Un intermediari ofereix un nivell més profund d’integració. A continuació hi ha 
exemples de que fan les aplicacions d’intermediari: 
 

• ocultar la diferència i la mecànica de la interacció dels usuaris, per tal d’estalviar temps 
i simplificar els procediments. Un exemple en seria una aplicació de cerca simultània 
que crea un recurs federat a partir d’altres. Naturalment, aquest tipus d’aplicacions fan 
que sorgeixin més complicacions en el procés d’implementació; 

 
• facilitar el moviment de dades entre aplicacions per tal d’automatitzar processos. Això 

inclou la integració d’inter-aplicacions. En seria un exemple un recurs que comparteix 
aplicacions que fan de mediadores de les cerques, préstec interbibliotecari, resolució i 
transaccions de distribució de documents, que poden tenir a veure amb la facturació, o 
amb altres aplicacions; 

 
• agregar els recursos per a possibles usos en un futur. En seria un exemple un sistema 

de recopilació basat en OAI-PMH que extreu les dades de diverses fonts i les posa a 
disposició de l’usuari en interfícies de màquina o d’usuari. L’OAI-PMH (Open Archives 
Initiative Protocol for Metadata Harvesting) és una tècnica per compartir metadades 
entre serveis. Un servei –un subministrador de dades en termes d’OAI fa que les 
metadades estiguin disponibles en la forma acordada; després passa per un altre 
servei que les ‘recull’. L’últim servei –un subministrador de serveis en termes d’OAI pot 
recollir dades a partir de múltiples ‘subministradors de dades’ i, a la vegada, dóna 
accés a les metadades recollides d’aquesta manera.  

 
Així doncs, en aquesta conversa, el més important sobre la mediació és que té a veure amb la 
instrumentalització de les interaccions màquina a màquina, que permeten arribar a un nivell 
d’abstracció més alt per tal d’introduir-lo entre l’usuari i els recursos. Al mateix temps, té una 
conseqüència addicional important: significa que els recursos s’han de posar a la disposició 
dels usuaris en interfícies de màquina. (En aquest cas s’ha centrat l’atenció en els recursos 
bibliogràfics, típicament els recursos de metadades. Tal i com dic a la 3a part, les biblioteques 
oferiran accés a una gamma cada vegada més àmplia de recursos.) 
 
Sens dubte, la distinció entre serveis-m i serveis-p s’està fent borrosa. Tanmateix, en l’entorn 
actual cal fer una distinció important, especialment quan es complica i s’encareix la 
implementació. Tenim intermediaris o serveis mediadors limitats en els entorns bibliotecaris 
actuals, i les raons d’això són el cost d’implementació, la càrrega situada en els operadors de 
recursos per seguir els protocols addicionals o de processament, i alguns tenen a veure amb 
l’efectivitat en l’entorn de xarxa actual. Sens dubte, els serveis de mediació i presentació no són 
exclusius. Típicament, els serveis de mediació recolzen la presentació: els serveis es 
distribueixen en alguna etapa a la interfície d’usuari. 
 
I la distinció pot esdevenir encara més borrosa a mesura que el web es converteix en una 
aplicació més rica. Un bon exemple d’això seria la sindicació que utilitza RSS (Really Simple 
Syndication). L’aparició de ‘serveis web’ també és molt important. ‘Serveis web’ és l’expressió  
que el World Wide Web Consortium va introduir per denotar un conjunt de protocols que 
defineixen la manera com les demandes i les respostes entre aplicacions de programari 
s’haurien de codificar i transferir pel web. Més endavant comentaré aquesta aproximació.  
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Figura 6 

 

 
 
 
Aquesta distinció ens permet fer una altra discriminació entre els desenvolupaments dels 
portals bibliotecaris actuals, com en la figura 6. Aquesta figura mostra quatre requadres 
caracteritzats en funció de si proporcionen mediació a més de presentació i en funció de si són 
personalitzables als interessos individuals o funcionals, o si són estàtics. A continuació 
s’ofereixen algunes observacions sobre els candidats de cada requadre: 
 

1. mediació/estàtic. Un exemple seria un dels productes de metacerca de biblioteques 
comercials que no responen al perfil de l’usuari;  

 
2. mediació/personalització. Un exemple seria un dels productes de metacerca de 

biblioteques comercials que inclou la capacitat de respondre al perfil de l’usuari; 
 

3. presentació/estàtic. Podria ser una llista de vincles en un web d’universitat. Hi ha molts 
recursos d’aquest tipus. Això podria ser l’elaboració d’una base de dades de 
descripcions d’aquests recursos. Un web de recursos temàtics  en seria un exemple.7 

 
4. presentació/personalització. Un exemple seria el de la MyLibrary, “una interfície 

personalitzada conduïda pels usuaris per a les col·leccions de recursos d’Internet – un 
portal”. Una aplicació “dissenyada principalment per a les biblioteques, el propòsit del 
sistema és reduir la sobrecàrrega informativa fent que els usuaris puguin 
seleccionar la quantitat d’informació que vulguin per a les seves pàgines personals”.8 

 
He inclòs aquesta caracterització perquè em sembla una confusió en la discussió entre 
aquestes agrupacions, que, al mateix temps, continuen sent una confusió entre els portals que 
agreguen el que he denominat serveis-p i el que agreguen els serveis-m.  
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Serveis dels portals – una perspectiva de l’estructura 
 
Ara voldria centrar-me en la qüestió dels tipus de serveis oferts a través dels portals, i alguns 
aspectes d’escalabilitat i estructura que estan començant a sorgir basats en experiències 
actuals.  
 
La figura 7 mostra una varietat de possibles serveis per a un portal. Alguns d’ells estaran 
disponibles en alguns portals. Altres portals proporcionaran serveis que no estan llistats aquí.  
 
 

 
 
 

• Cerca distribuïda o metacerca. Aquest és un component central de la oferta  del portal 
de la biblioteca. Tradicionalment, un intermediari buscarà a través de diferents bases 
de dades. Hi ha diverses propostes al respecte: Z39.50, tècniques de cerca basades en 
l’usuari, i diferents i poc elegants tècniques de captura de dades d'una pantalla de 
resultats (“screen-scraping techniques”)2. El Z39.50 està actualment ben establert i les 
seves fortaleses i debilitats estan ben enteses. Hi ha molts aspectes al voltant de la 
pràctica de la indexació, diferents vocabularis controlats, etc. Més recentment, hi ha 
hagut un interès en noves propostes que conserven part de la semàntica del Z39.50 
però que ho implementen com a “serveis web”. Es presenta amb els noms SRW i 
SRU9. Les propostes de cerca distribuïda es sostenen en diversos escenaris on la 
biblioteca vol oferir una cerca a través de diferents bases de dades. Això pot ser un 
grup de resums temàtics  i serveis d’indexació ; pot ser una cerca a un grup de catàlegs 
de biblioteca; pot ser concentrar diferents tipus de recursos per oferir una proposta 
unificada.  

 
• Recopilació. Una proposta més recent pretén unificar les metadades mitjançant la 

recol·lecció (‘harvesting’)  – un programa, un intermediari, un conjunt de metadades per 

                                                 
2 Vegeu una definició del terme en anglès a: http://en.wikipedia.org/wiki/Screen_scraping (revisat el 26 
abril 2007) (Nota de la traductora) 
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diferents llocs web. Aquesta metadada es pot fer accessible per mitjà de la cerca. 
L’Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting proporciona un mecanisme 
per gestionar les relacions entre el recopilat i els llocs web de recol·lecció . Actualment, 
hem vist poc ús per part de l’OAI-PMH però es preveu una àmplia utilització.  

 
• Sindicació. Utilitzo aquest terme per referir-me a l`increment en l’ús del RSS. RSS 

(unes sigles disputades, aquí desenvolupades com a Really Simple Syndication) és un 
format basat en XML per compartir contingut entre aplicacions web; tradicionalment 
utilitzat per inserir i agregar materials de dades estructurades, notícies per exemple. El 
RSS està essent utilitzat per molta gent per compartir alertes, actualitzacions o altres 
llistes estructurades d’informació actual.10  

 
• Sol·licitud. Una aplicació del portal pot permetre que un document o un altre recurs 

sigui demanat, a través del préstec, del préstec interbibliotecari o una altra aplicació.  
 

• Distribució. Pot permetre la rebuda d’un document o un altre recurs.  
 

• Configuració. Faig servir configuració com a etiqueta resum d’un conjunt de temes 
d’especial interès. Per tal que un portal actuï eficientment de transmissor entre els 
interessos dels usuaris i els recursos disponibles caldrà que entengui una mica l’entorn 
entre usuaris i recursos. Primer de tot, caldrà que sigui capaç de parlar amb diferents 
interfícies de màquina. Fins i tot si només parla Z39.50 caldrà que sàpiga alguna cosa 
sobre la configuració de cada base de dades; a quin port s’adreça, quin tipus de 
formats de registre o serveis manté, etc. Si es refereix a un conjunt de bases de dades 
amb interfícies màquina d’usuari , o si cal escriure programes especials per interactuar 
amb ells, aleshores caldrà un altra tipus d’informació. Anomenem aquesta informació 
“descripció del servei”. També és habitual emmagatzemar informació que digui alguna 
cosa sobre la bases de dades o col·leccions disponibles, que poden ser utilitzades per 
mostrar text descriptiu en la interfície d’usuari, o que  pot ser cercat per l’usuari que 
busca recursos rellevants. Aquest tipus d’informació es coneix com a ‘descripció de la 
col·lecció’, malgrat que aquest  terme té un sentit més ampli que inclou una descripció 
estructurada de la biblioteca i d’altres col·leccions.11 Per donar suport a la 
personalització, un portal necessita conèixer alguna cosa de l’usuari, alguna cosa dels 
seus privilegis, les seves preferències o el seu comportament en el passat. En 
cadascun dels casos, no resulta inusual configurar un portal d’aplicacions amb aquesta 
informació. Tanmateix, també té sentit interactuar amb directoris externs, i en alguns 
casos, pot tenir sentit compartir aquesta informació a través d’altres aplicacions o 
institucions. Certament, en un entorn de campus, per exemple, es podria evitar duplicar 
informació de l’usuari. Els portals bibliotecaris estan actualment creant de manera 
redundant serveis i descripció de col·leccions. Els casos dels quals se’n té coneixement 
semblen indicar que aquesta és una càrrega important pel gestor del portal, o pel 
proveïdor del sistema on aquest pren el seu rol: és una qüestió interessant com si un 
tercer grup de serveis fes possible suprimir la càrrega de creació d’informació 
individual. 

• Personalització.12 Molts serveis tenen components personalitzats, típicament locals del 
sistema en sí mateix. Poden estar basats en un ús històric o en preferències 
establertes, tal com es suggereix anteriorment. Una simple aproximació a la 
personalització seria fer coincidir els perfils d’usuaris amb les descripcions de la 
col·lecció, o per permetre als usuaris seleccionar a partir d’una llista establerta. 

 
• Referència. Hi ha un considerable interès recent en la referència virtual – el comú dels 

mortals en el portal – on l’accés és proporcionat a nivell local o distribuït a través de 
recursos humans de referència.13  

 
• Anotació. Aquesta és una aplicació orientada a l’usuari, on usuaris o grup d’usuaris 

poden afegir anotacions compartides o locals a un recurs.  
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• Notificació. De nou, aquest és un servei orientat a l’usuari que proporciona alertes 
sobre un assumpte d’interès, sobre, per exemple, un recurs nou o modificat. La 
sindicació seria un mitjà per proporcionar aquest servei. 

 
• Servei de terminologia. Aquests serveis no estan molt estesos però esperem que 

esdevinguin més comuns, si s’ofereixen directament a l’usuari, o es proporcionen en un 
fons interactiu amb un usuari programable que porti a terme la cerca. Exemples de 
serveis que poden ser d’utilitat: mapeig entre vocabularis controlats, enriquir termes de 
cerca amb termes associats, associar noms personals o corporatius amb noms que es 
corresponguin amb una llista d’autoritats, expandir sigles, associar sinònims, ampliar o 
restringir la cerca movent-se per una jerarquia de tesaurus, etc. De nou, aquests tipus 
de serveis, on estan disponibles, han estat integrats amb un servei de cerca particular; 
també podrien ser proporcionats externament.  

 
• Resolució. Un servei de resolució tradicionalment agafarà un identificador i retornarà 

informació sobre el recurs identificat.  En els darrers dos anys hi ha hagut un tipus 
particular de servei de resolució, basat en l’OpenURL, que ha esdevingut molt 
important en les aplicacions de portal de biblioteca. Una OpenURL proporciona una 
forma de codificar la informació citada i intercanviar-la entre serveis. Les aplicacions 
d’enllaços de referència han sorgit essent configurades per tal de determinar una 
OpenURL de manera que es pugui configurar en un context particular de l’usuari. Per 
tant, en un escenari típic, donat un article de revista un usuari pot ser adreçat 
directament a la col·lecció local, a un agregador en particular, etc. Aquesta és una 
manera d’enllaçar metadades a un recurs amb ‘l’adequada’ còpia d’aquell recurs , tal 
com ha estat determinat per la biblioteca.  

 
• Resultat de millora i fusió. L’aplicació de cerca simultània sovint fusionarà resultats de 

diferents fonts, de vegades desduplicant-los. Tanmateix, també es possible millorar la 
informació d’un tercer grup. Per tant, per exemple, un servei de cerca pot consolidar 
registres de catàleg de diferents fonts, i pot millorar aquests registres amb informació 
de sumaris extreta d’un tercer grup de manera instantània. 

 
• Gestió de drets. Els temes particulars i les condicions s’associaran amb els recursos. 

Cada vegada més, les biblioteques tenen que gestionar múltiples llicències.  
 

• Gestió d’identitats. Aquesta és una altra àrea complexa . Una important àrea d’aplicació 
dels portals és proporcionar una autenticació única (“single sign-on”), per tal que 
l’usuari no hagi d’anar superant obstacles a mida que es mou entre els diferents 
serveis. En aquest context, l’usuari ha de ser identificat (per tal d’establir que és qui diu 
ser), i després autoritzat a utilitzar determinats serveis.  

 
Pocs portals incorporen aquest camp: alguns portals poden tenir altres serveis. En el model 
actual, els serveis tendeixen  a ser específics pel portal. Tanmateix, un moment de reflexió 
mostra que molts d’aquests serveis són potencialment comuns a diverses aplicacions dins 
l’organització, o a través d’organitzacions. 
 
Per tant, per exemple, molts serveis dins un campus requeriran que els usuaris s’identifiquin. Si 
pensem en les aplicacions del portal a través de diverses institucions similars, és probable que 
hi hagi un solapament en la col·lecció o descripció del servei que han creat: hi ha un esforç de 
configuració redundant i amb un cost local. Alguns altres exemples s’esmenten anteriorment. 
Pensant en aquestes línies ens porta de nou a pensar en separar els serveis descrits en 
categories. La figura 8 proporciona una distinció entre serveis que són potencialment comuns 
en moltes aplicacions i les aplicacions que proporcionen la funcionalitat del portal.  
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Això està més elaborat i lleugerament resumit a la figura 9. El portal pot necessitar accés a 
informació sobre institucions, col·leccions, serveis, drets i polítiques (penseu en un portal que 
proporciona serveis de recursos compartits – hom podria voler accedir a informació sobre les 
polítiques del servei de préstec interbibliotecari). Potencialment, el portal pot voler accés de 
manera intel·ligent a tots els objectes d’interès d’uns serveis tipus directori. El portal pot voler 
accés a serveis de resolució que estan potencialment compartits amb altres aplicacions. De 
manera similar per serveis de terminologia i crucialment per serveis de gestió d’identitats.  
 
El que estem veient sorgir és una situació on, potencialment, el portal no només interactua amb 
una varietat de recursos d’informació per donar suport a l’usuari, però a més interactua amb 
una varietat de serveis comuns que cosa que li permet fer la seva feina de manera més 
efectiva o econòmica. Serà interessant veure si els incentius per treballar d’aquesta manera 
són prou forts per veure l’aparició d’aquests serveis compartits.  
 
Finalment, un apunt en aplicacions de metacerca. Malgrat que, ara hi ha força experiència en 
l’ús d’aquestes aplicacions, no sembla que s’hagi establert un consens sobre  el seu rol i utilitat. 
És probable que biblioteques de recerca, i potencialment altres, les utilitzaran per proporcionar 
una distribució intel·ligent (per matèria, nivell o curs, per exemple). Tanmateix, també poden 
voler proporcionar accés als recursos en si mateixos per aquells amb un interès més particular. 
Per una breu però encertada estimació vegeu el recent article de Roy Tennant14.  
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Alguns breus comentaris sobre la 2a part 
 
La 2a part ha tractat el portal de biblioteca, centrant-se en la capacitat actual i l’entorn 
bibliogràfic. Aquí hi ha algunes observacions basades en aquesta discussió: 
 

• El portal de biblioteca tal com s’ha concebut en els darrers anys proporciona un nivell 
intermedi entre una base de recursos fragmentats i una visió d’un ‘escenari 
d’informació’ adaptat als interessos de l’usuari.  

 
• El nivell de mediació pot variar. Una distinció crucial es pot donar entre portals que 

proporcionen integració només a nivell de presentació, i aquells que proporcionen una 
mediació més rica a nivell d’interfície de màquina. El primer implica agrupar un conjunt 
de recursos, pot ser amb una autenticació única, personalització i altres serveis 
d’usuari. Continuen com a oportunitats individuals. L’usuari pot ser guiat però encara ha 
de ser conduït en l’ús dels recursos d’informació. El darrer suposa l’ús d’aplicacions 
intermèdies o intermediaris per inserir recursos en una aplicació de nivell superior que 
protegeixi a l’usuari de les seves diferències subjacents. Aquí l’usuari condueix una 
aplicació, i és l’aplicació la que condueix un conjunt d’altres serveis. Existeixen 
diferents productes que ajuden en cada cas a la construcció del portal.  

 
• La varietat de serveis oferts pels portals és àmplia i creixent. Alguns d’aquests serveis 

són comuns, en el fet que són potencialment utilitzats per altres serveis, fins i tot, dins 
la mateixa institució (l’autenticació, per exemple) o a través d’institucions (directoris de 
descripció de serveis, per exemple). Semblaria que té sentit no construir aquests 
serveis de manera redundant portal a portal, i seria interessant veure si els incentius 
són prou forts per conduir a un mercat d’un tercer grup o serveis compartits que 
cobreixi aquestes necessitats.  

 
• El reconeixement de que hi pot haver serveis comuns a través dels portals, el desig de 

proporcionar serveis en diferents entorns de presentació, i el creixent interès en els 
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‘serveis web’ per proporcionar blocs de construcció modular, porta a una perspectiva 
arquitectònica en la que hom pot identificar serveis i la seva relació a un nivell molt més 
detallat. Aquest és un tema important més endavant en la 3a part.  

 
La discussió que enceto es centra en els ‘recursos d’informació’, reflectint el interès primari 
inicial en proporcionar accés als recursos digitals. La tendència natural actual és començar a 
parlar de ‘serveis’ a mida que l’entorn esdevé  més ampli. Alguns serveis fan disponibles els 
recursos, altres faciliten l’entorn d’ús d’informació.  
 
 
3. MEDIANT EN LA RELACIÓ ENTRE RECURSOS I USUARIS 
 
Localitzacions, col·leccions i serveis  
 
La biblioteca pot ser vista com una articulació de tres components: una localització, una 
col·lecció de recursos, i un conjunt de serveis (utilitzant serveis aquí en el sentit més ampli). 
Històricament, aquests tres components coincidien en l’espai físic de la biblioteca i la biblioteca 
com a entitat funcional implicava la ubicació dels usuaris, les col·leccions i el personal de la 
biblioteca. Aquesta coincidència continua per produir beneficis pels usuaris de la biblioteca. 
Tanmateix, també s’està veient la separació d’aquests tres components dins l’entorn de la 
xarxa, i el seu desenvolupament en una nova constel·lació d’interacció mútua. En aquesta part 
final, vull utilitzar una discussió sobre aquests tres components com a manera de pensar sobre 
l’accés en un entorn de xarxa.  
 
Pensant en localitzacions i eixos 
 
En considerar el impacte de la xarxa en el seu entorn, William Mitchell15 diu:  
 
Jo crec que, nosaltres conjugarem les nostres accions i distribuirem els nostres recursos dins 
d’un sistema d’una nova economia d’assistència. En conduir les nostres transaccions diàries 
ens trobarem constantment consultant els beneficis dels diferents nivells d’assistència que ara 
estan disponibles per a nosaltres, i sospesant-los amb els costos.  
 
De manera interessant, a mesura que les col·leccions i els serveis es mouen cap a l’entorn de 
xarxa, veiem una renovada èmfasi en la ubicació de la biblioteca com una ’àgora’, com un 
espai social de reunió. Els desenvolupaments inclouen major treball de nova construcció que 
es centra en l’aspecte social i en l’aspecte simbòlic de la biblioteca, un creixent interès en 
l’exhibició i difusió de col·leccions especials i materials rars, en redesenvolupar espais per 
l’aprenentatge social la interacció, en la biblioteca com a ‘tercer lloc’ neutral, i per a activitats 
comuns d’informació i recerca.  
 
Al mateix temps, en l’emergent economia de biblioteca de l’actualitat, els usuaris busquen els 
serveis bibliotecaris en altres localitzacions. En vista de tot això, el ‘portal de biblioteca’ és una 
aspiració per crear el servei de localització de biblioteca a el web; de la mateixa manera que els 
usuaris de biblioteca podien abans haver trobat el camí a l’edifici  de la biblioteca física, ara, el 
pensament va cap a que ells trobin el camí cap al portal de la biblioteca.  
 
Tanmateix, considerem per un moment el que està passant, per exemple, en un context 
universitari16. És probable que hi hagi una àmplia iniciativa de portal universitari, l’objectiu del 
qual sigui unificar la varietat d’informació administrativa i universitària, potser amb una 
autenticació única i part de personalització. Tradicionalment, en els temes presentats 
anteriorment, aquest és un p-portal sobre informació de diferents agències universitàries. 
També hi pot haver – d’una manera més o menys coordinada- una inversió en un sistema de 
gestió de l’aprenentatge. En cada cas, el servei proporciona ‘un eix’, potencialment un altre 
portal. I hi poden haver altres eixos interns, emergint entorns de llibre-laboratori digital per 
exemple, o lloc web de departaments. I certament, hi haurà eixos externs d’ús: Google, 
recursos temàtics, ResearchIndex, etc. Amb aquests antecedents, l’aspiració de crear una  
‘única font de’ per les necessitats d’informació sembla que té poques possibilitats. L’usuari 
potencialment interactuarà amb una varietat d’eixos.  
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Pensant en col·leccions 
 
La graella presentada a la figura 10 és una manera esquemàtica de considerar l’atenció en el 
desenvolupament de la col·lecció. Hi ha dos eixos: ‘administració’ i ‘unicitat’. La divisió binària 
és una estilització utilitzada només per a qualitats mnemòtiques – cada eix és un espectre. La 
graella també proporciona una instantània en el temps, i, de fet, una de les seves utilitats –no 
explorada aquí- és considerar la manera com es poden moure els materials al mateix temps 
que les tendències de desenvolupament. Va ser desenvolupada per mostrar com diferents 
formats de material provoquen diferents tipus d’atenció, i aquí s’utilitza per destacar una breu 
discussió sobre els canvis en els patrons d’accés.  
 
Per ‘administració’ volem suggerir el nivell d’atenció i de conservació que els materials reben 
per part de les biblioteques. D’aquesta manera, a ‘l’esquerra de la línia’ els materials tendeixen 
a estar en les col·leccions de biblioteca, i subjectes a les pràctiques tradicionals d’organització i 
accés. Per ‘unicitat’ volem suggerir el nivell en el qual els materials existeixen en més d’una 
col·lecció. D’aquesta manera, ‘per sota de la línia’, els objectes i les col·leccions que són 
úniques i rares, estan actualment relativament inaccessibles, i tendeixen a ser actius 
institucionals més que no pas materials àmpliament publicats.  
 
Considereu breument alguns aspectes que sorgeixen de cada requadre:  
 

1. Part superior esquerra. Materials publicats formalment (llibres, revistes, DVDs, 
vídeos, etc.) Aquests materials tendeixen a existir en moltes col·leccions; per donar 
suport a un aparell ben desenvolupat de catàlegs i catàlegs col·lectius, i serveis 
d’abstracció i indexació; per ser publicats en múltiples còpies i possiblement 
disponibles en múltiples versions. Materials ja sigui amb llicència (tradicionalment 
materials digitals –revistes i índexs) o comprats (llibres, vídeos, etc. ). La major part 
de l’activitat del portal de biblioteca es centra en aquesta àrea, i alguns dels 
aspectes particulars que han sorgit (enllaços de referència i el corresponent 
problema de còpia , per exemple, o aplicacions de recursos compartits) flueixen de 
les característiques específiques de la publicació d’aquests materials i dels aparells 
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de la seva provisió. Hi ha una articulació dels catàlegs per l’exploració i localització 
de materials ( catàlegs col·lectius a nivell nacional, estatal o regional; organització 
de recursos compartits distribuïts) i un aparell de préstec interbibliotecari apunt per 
sol·licitar documents. La major part de l’activitat del portal es centra en la cerca 
simultània, el resum i indexació del recurs, el recurs de revistes electròniques, i el 
recurs de llibres. La major part del que es concentra aquí és intern de la institució 
(interactuant amb els materials amb llicència), o , on sigui, externs, a través de ben 
acordats, si evolucionen, acords entre organitzacions (per compartir recursos/PI).  

 
2. Part inferior esquerra. Materials únics i rars en les col·leccions de biblioteca. 

Col·leccions especials, arxius o manuscrits. Hi ha una creixent apreciació entre les 
biblioteques que els materials únics o rars són valuosos recursos per la recerca i 
l’aprenentatge, que han estat infrautilitzats, que la digitalització ofereix oportunitats 
per donar a conèixer el seu valor de noves maneres. Hi ha un creixent interès en 
digitalitzar materials del patrimoni cultural, com una manera de difondre la memòria 
i identitat de les comunitats. Moltes biblioteques de recerca tenen arxius de 
departaments i estan creant eines d'ajuda per a la recuperació de documents 
(“finding aids”)3. Això ha portat a un creixent interès sobre com fer accessibles els 
recursos a la xarxa, i algun interès en propostes basades en la recopilació de 
metadades. Alguns d’aquests materials estan disponibles en els catàlegs de 
biblioteca, la majoria no. Presenta aspectes de descripció (de vegades propostes 
jeràrquiques utlitzant EAD o altres tècniques, de vegades basades en el nivell de 
descripció d’objectes de Dublin Core, de vegades descripció unitària del nivell de 
col·leccions). En termes d’accés, hi ha un interès en utilitzar OAI-PMH per agregar 
metadades per aquest material, i part d’aquest està representat en catàlegs ja 
existents o catàlegs col·lectius. Tanmateix, encara queden aspectes per agrupar i 
descobrir. Un aspecte interessant i que no està resolt fa referència a l’articulació de 
col·leccions i ítems en escenaris per descobrir. A les biblioteques estan acostumats 
a proporcionar accés a nivell d’ítem. Encara no hi ha un ampli acord sobre les 
formes de descriure les col·leccions. Tenim poca experiència en pensar com 
proporcionar accés a diferents nivells de granularitat i agregació en entorns digitals. 
Com moure’s de manera interessant entre descripció de col·leccions i ítems?  

 
3. Inferior dreta. Materials per la recerca i l’aprenentatge. Els comportaments de 

recerca i aprenentatge estan cada vegada més mediats per la  xarxa. Hi ha una 
creixent inversió en sistemes de gestió de l’aprenentatge per mitjançar i gestionar 
l’experiència d’aprenentatge. Els materials d’aprenentatge estan essent produïts en 
diferents formats digitals, i la tecnologia de l’aprenentatge està essent introduïda de 
maneres diferents en entorns diferents. La biblioteca pot estar-hi més o menys 
involucrada, depenent de les circumstàncies locals. Hi ha com a mínim dues 
àmplies àrees de compromís: participació en la gestió del cicle de vida dels 
materials d’aprenentatge (creació, descripció, gestió, descobriment, ús i 
reutilització), i interacció entre entorns de sistemes. El darrer és cada vegada més 
important per la biblioteca universitària: els recursos i serveis de la biblioteca han 
d’estar accessibles dins de l’entorn de gestió de l’aprenentatge. 

 
L’activitat de recerca és de manera similar poc precisa. La facultat pot utilitzar 
recursos computacionals, d’informació i comunicació a la xarxa. Cada vegada més, 
els resultats de recerca estan disponibles, ‘de forma no processada’ o com a part 
d’un recurs més ampli, com ara una exposició o materials d’aprenentatge. Hi ha 
col·leccions auxiliars d’informació d’àrees temàtiques. Hi ha un moviment per fer 
disponibles els e-prints com a part d’un moviment d’accés obert.18 En aquests i en 
altres casos, la biblioteca està sorgint com a soci potencial, com a font experta, 
com a seu institucional persistent que proporciona continuïtat en la gestió i 
economies d’escala.  Recentment el terme ‘dipòsit institucional’19 ha sorgit com a 
etiqueta sumària general d’una sèrie de serveis de suport que la biblioteca pot 
oferir en aquest entorn, treballant amb facilitat per proporcionar atenció útil per a un 

                                                 
3 Vegeu una definició del terme en anglès a: Indiana University Findind Aids 
http://www.letrs.indiana.edu/web/f/findaid/ (revisat el 26 abril 2007) (Nota de la traductora) 
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recurs dispers i complex. Un aspecte important d’aquesta activitat queda establerta 
en els actius institucionals d’informació utilitzant el Open Archives Iniciative 
Protocol for Metadata Harvesting.  

 
4. Superior dreta. Gran web d’accés obert 20. Les biblioteques han fet diferents 

propostes per seleccionar i organitzar els materials al web pels seus usuaris, des 
de pàgines senzilles d’enllaços fins a descripció completa. Aquests esforç ha estat 
massivament redundant a les biblioteques. El web de recursos temàtics és una 
resposta interessant.21 per descomptat, la major part dels usuaris troben recursos 
utilitzant Google o altres cercadors, i aquí sorgeix de nou una pregunta interessant 
sobre el focus d’activitat de la biblioteca. Els recursos de la biblioteca s’haurien de 
difondre de la manera com són indexats per Google i d’aquesta manera contribuir 
potencialment al descobriment de Google? En els propers anys quants dels 
materials en els nostres requadres seran indexats per Google i amb quines 
implicacions per altres formes d’accés? Per descomptat, el descobriment és però 
un servei que la biblioteca proporciona, i jo discuteixo més endavant que 
l’experiència en serveis de biblioteca a la xarxa requereixi ser tan millorada.  

 
Què poden dir sobre accés i portals per destacar aquest breu anàlisi? A mesura que les 
biblioteques avancen, esdevé un aspecte fonamental proporcionar accés a una gran varietat de 
materials, però hi ha diversos aspectes que hauran de ser tractats:  
 

• Per sobre i per sota de la línia: Inicialment l’activitat del portal de la 
biblioteca ha estat centrada ‘per sobre de la línia’, en proporcionar accés a 
informació de catàleg i revistes, i en certa mesura en proporcionar accés a 
recursos d’Internet. El principal és agrupar materials per a una població 
local. Com ja s’ha observat, la comunitat bibliotecària ha establert i 
desenvolupat processos per engegar opcions a través de la seva col·lecció 
de llibres. Estan treballant amb altres en un aparell de ràpid 
desenvolupament que proporcioni accés als articles de revistes. Tanmateix, 
la situació ‘per sota de la línia’ està molt menys desenvolupada. Alguns 
materials externs en catàlegs. Però hi ha un creixent recurs la fragmentació 
del qual a través d’organitzacions fa difícil la investigació. Hi ha molts ‘buits’ 
d’informació que no s’han tractat en cap grup de crítica. Actualment hi ha 
un focus en la recopilació d’informació, però encara no s’han desenvolupat 
models de producció sostenible. Això fa potencialment difícil per a 
qualsevol biblioteca proporcionar accés a una gran varietat de col·leccions 
especials de materials a través d’altres institucions. 

 
• A esquerra i dreta de la línia: Els materials de l’esquerra són habitualment 

materials de ‘biblioteca’, són proporcionats i gestionats per la biblioteca. No 
és el cas de la dreta de la línia. Allà, hi pot haver diferents nivells 
d’implicació de la biblioteca. Per exemple, entre universitats, Wendy 
Lougee ha parlat sobre un model de ‘federació de col·leccions’  on la 
biblioteca pot no tenir control sobre col·leccions individuals però pot 
proporcionar un gran servei federatiu que proporcioni un accés unificat a 
col·leccions que continuen essent gestionades de manera anònima i 
externa.22  Ella cita l’exemple de la University of Michigan’s Image Service 
en aquest context, i apunta que aquests direccions impliquen un complex 
equilibri de rols  entre la biblioteca i el gestor de la col·lecció. A mesura que 
veiem desenvolupaments en la gestió de l’aprenentatge i en les incipients 
discussions sobre dipòsits institucionals23 de nou resulta evident que les 
biblioteques en alguns casos estan començant a introduir models per 
aquesta activitat, però no està emergent un únic patró. Això és dins 
institucions. De nou, quan hom busca institucions l’agregació d’aquests 
materials està en les primeres fases.  

 
• Un patró unificat? El que vol dir és que no hi ha un patró unificat d’activitat 

dins els requadres. Hi ha activitats ben desenvolupades però canviants, a 
la part superior esquerra del requadre. Noves propostes estan essent 
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desenvolupades en els altres. Això complica la previsió, dins i entre 
institucions. És interessant considerar aquí un exemple tècnic. Quines 
sigles hom associa amb el requadre superior esquerra? Potser MARC21, 
Onix (utilitzant en la indústria del llibre), OpenURL (cada vegada més 
important per unir serveis), DOI (utilitzat pels editors), Z39.50. I per sota de 
la línia què? Aquí la imatge és molt més difosa. Potser Dublin Core, EAD, 
OAI, IEEE/LOM, i després una gran comunitat i propostes temàtiques 
específiques. Els diferents tipus d’atenció que reben els requadres 
complica la previsió d’accés integrat. Hi ha diferents esquemes de 
metadades, moltes maneres d’organitzar les matèries, etc.  

 
Aquest anàlisi suggereix que l’àmbit d’atenció bibliotecària creixerà, per abastar el 
desenvolupament d’un conjunt variable de serveis a través de materials amb característiques 
força diferents.   
 
Pensant en serveis 
 
De vegades és suggereix que el contingut és el rei, que l’imperatiu principal de les iniciatives 
digitals és fer disponibles les col·leccions. Però això és per ignorar una relació ja avançada al 
començament de la 3a part entre localitzacions, col·leccions i serveis. Serveis adequats fan que 
les col·leccions es mantinguin vives. Els nostres entorns emergents d’informació en xarxa 
encara estan limitats: tenim un nombre limitat d’instruments per fer coses interessants amb les 
col·leccions, per fer associacions, per analitzar contingut o metadades, per representar, per 
navegar. Els entorns actuals de portal tendeixen a permetre’ns descobrir, localitzar, sol·licitar i 
distribuir recursos. Aquests són amplis serveis generals, que només porten a  l’usuari al llarg 
d’una part del camí en l’ús efectiu de la informació.  
 
En aquesta secció, tractaré breument dos exemples de com els serveis poden millorar la tasca 
de donar suport en el comportament de l’usuari. S’han extret d’un treball d’investigació en 
estudiants d’humanitats, i de discussions actuals sobre biblioteques i sistemes de gestió de 
l’aprenentatge. Després tractaré algunes implicacions del model de ‘conjunt de serveis’.  
 
Desenvolupant serveis: l’exemple dels estudiants d’humanitats 
 
Aquí vull centrar-me en el treball de Carole Palmer i col·legues en explorar els comportaments 
d’estudiants interdisciplinaris d’humanitats.24   Ella identifica una varietat de models. Aquests 
inclouen el desig d’explorar una gran massa contextual de literatura  (no només les principals 
revistes acadèmiques o el cànon), lectura reiterada de col·leccions personals de textos, lectura 
àmplia i en cadena (col·leccions creades d’enllaços de citacions i bibliografies), col·leccions 
col·lectives, importants eines d'ajuda per a la recuperació de documents que travessin 
institucions o àrees d’estudi.  
 
Un moment de reflexió mostra com els actuals entorns digitals podrien fer molt més per donar 
suport a aquests comportaments. Per exemple, la pràctica majoritària actual en entorns de 
portals és buscar o navegar per bases de dades o llistats de referències. Seria útil permetre als 
usuaris entrar en un espai d’informació a través de revisions anuals de bibliografia o articles de 
revisió, o per cadenes de seguiment de citacions, o per saltar a una àmplia associació de 
recursos.25 (La popularitat de ResearchIndex resulta interessant.) Proporcionem un suport 
limitat a la creació de col·leccions personals.  
 
Hi ha un petit exemple del limitat nombre d’instruments que tenim dins l’entorn digital per donar 
suport a l’ús i als usuaris. És important recordar això, i recordar que uns gran serveis són la 
clau per fer que els usuaris se sentin com ‘a casa’ dins l’entorn digital. 
 
Desenvolupant serveis: l’exemple de biblioteques  i sistemes de gestió de l’aprenentatge 
 
L’exemple anterior de DEVIL ens mostra com un servei de cerca podria ser inserit dins un 
sistema de gestió de l’aprenentatge. Tanmateix, és evident que hi ha una gran varietat d’altres 
serveis que podria ser útil que sorgissin d’aquesta manera. Això inclou l’habilitat de ser capaços 
d’enllaçar els recursos de manera consistent, de ser capaços de buscar dipòsits, de ser 
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capaços de sol·licitar ítems de serveis, ser capaços d’interactuar amb sistemes de referència 
virtual, ser capaços de manipular recursos digitals per a la incorporació a materials 
d’aprenentatge, etc.  
 
Construir aquests tipus d’enllaços té sentit, però també provoca dificultats i qüestions delicades. 
Considerem breument per exemple la qüestió de la bibliografia recomanada. Hi ha un lloc on la 
biblioteca i els interessos de la gestió de l’aprenentatge interaccionen. Quins requeriments 
hauria de complir el creador de la bibliografia recomanada?  Ser capaç d’extreure citacions de 
diferents bases de dades i afegir-les a un únic document estructurat? Intercanviar fàcilment el 
document entre aplicacions (per exemple entre un sistema de gestió de l’aprenentatge i una 
aplicació de portal de biblioteca) Per tant un membre de la facultat podria crear un llistat, i un 
bibliotecari podria afegir altres recursos generals, podria enllaçar-ho amb altres recursos de la 
biblioteca, i tornar-ho a passar altra vegada? Incloure ‘cerques preparades’ contra una base de 
dades en concret o una combinació de bases de dades? Tenir enllaços permanents als 
recursos remots contractats? Ser capaç d’incloure o compartir anotacions? Convertir citacions a 
través d'un servei de metadades OpenURL per assegurar que s’obté la adequada còpia del 
recurs?  Integrar-ho amb l’autenticació i l’autorització de serveis. Tot són coses encertades a 
fer. Tanmateix, el que sembla sorgir és una visió de la bibliografia recomanada com a portal a 
compartir, amb totes les qüestions que comporta que hem discutit anteriorment.  
 
De nou, les estructures per proporcionar aquest nivell d’integració encara estan a les primeres 
fases de desenvolupament. Però és aquesta articulació de serveis al detall que permet al 
bibliotecari donar valor als processos d’aprenentatge per donar suport a l’usuari en el moment 
que ho necessiti.  
 
Articulant un conjunt de serveis –entorns i estructures 
 
Estan sorgint dues tendències principals: serveis més amplis que donen suport i es 
desenvolupen amb la investigació i els comportaments d’aprenentatge, amb serveis més 
detallats que poden convertir-se en múltiples entorns flexibles. 
 
Què pot voler dir tot això? Jo crec que aquestes tendències tenen una major implicació per la 
manera com les biblioteques proporcionen els seus serveis, els quals tot just ara estem 
començant a investigar. 
 
La primera tendència suggereix una exploració molt més acurada del que fins ara de la varietat 
de serveis que és adequat proporcionar. Això continuarà de manera ascendent, basat en 
proves a nivell local, curiositat i imaginació. Encara que en algun estat, això desenvoluparà en 
algun acord sobre quins serveis proporciona la biblioteca i com. El segon implica pensar en la 
granularitat, interoperabilitat, disseny i aspectes relacionats. Cadascun implica un profund 
compromís amb els usuaris i socis, una difusió d’interessos, a través de les línies tractades per 
Wendy Lougee.26 Com coevolucionarà la biblioteca amb la investigació, l’aprenentatge i l’ús 
general de la informació?  
 
Cada tendència també es  mou cap a una perspectiva arquitectònica, una conseqüència 
aparentment inevitable de la separació o reconfiguració del servei. Un estructura és un 
mecanisme per posar d’acord els components d’un entorn i les relacions entre ells. L’avantatge 
de l’estructura és que es centra en la discussió. Proporciona un marc comú pel disseny, la 
discussió o la planificació. Et permet dividir el problema. Una de les confusions de la discussió 
sobre el portal de biblioteca és que avança sense un context d’estructura compartida el qual es 
basa en una entesa compartida.  
 
Agafem dos recents exemples d’estructures de servei. El JISC Information Environment estudia 
com un conjunt de serveis de biblioteques nacionals del Regne Unit pot desenvolupar-se 
conjuntament.27  En realitat, descriu un entorn en el qual el portal proporciona una visió. Una 
altra estructura de servei ha estat desenvolupada per IMS, l’organització que coordina els 
requisits de treball dins una comunitat de gestió de l’aprenentatge. Ha desenvolupat una 
estructura de Digital Repository Interoperability per expressar discussions i desenvolupaments 
sobre com els sistemes de gestió de l’aprenentatge i els dipòsits es comuniquen per crear 
serveis de més alt nivell.28  En realitat, això de nou ens proporciona una opinió sobre com un 
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portal (en aquest cas proporcionat pel sistema de gestió de l’aprenentatge) encaixa dins un 
entorn de serveis més ampli. A un nivell superior aquestes iniciatives d’estructures són força 
similars, discuteixen serveis similar i pretenen facilitar tipus similars de disseny i discussió.29  
 
Un segon factor important en la discussió de ‘servei’ és l’aparició de ‘serveis web’. Els serveis 
web estan definits pel World Wide Web Consortium com a: 
 

El web s’utilitza cada vegada més per la comunicació entre aplicació i aplicació. Les 
interfícies programables disponibles es coneixen com a Serveis web.30  

 

Els serveis web són aplicacions modulars disponibles al web. Poden estar combinades per 
proporcionar altres serveis. En realitat, pretenen crear un marc que combini fàcilment 
aplicacions distribuïdes. Google i Amazon fan accessibles les interfícies com a serveis web 
d’aquesta manera altres poden introduir-les fàcilment dins les seves aplicacions. Abans he 
esmentat SRW; aquest és una refosa del Z39.50 com a servei web. Aquest no és el lloc per 
discutir serveis web al detall; tanmateix és important assenyalar que proporcionen un marc més 
fàcil pel desenvolupament i l’extensió de ‘serveis-m’.  
 
Finalment, en aquesta secció, vull esmentar les ‘estructures de portal’. Ja he esmentat el portal-
u. El portal-u és un exemple de l’estructura d’un portal, una aplicació que et permet relacionar 
diferents serveis en un servei de ‘portal’ orientat a la presentació. En realitat els serveis 
esdevenen ‘canals’ o ‘portlets’ (“contenidors”) en un entorn configurat per l’usuari. Hi ha 
diverses aplicacions disponibles d’estructura de portal comercial o d’accés obert. És interessant 
veure com la discussió de biblioteca intersecciona amb la indústria en general preocupada aquí 
per normalitzar.31  
 
Per tant, per agrupar part d’aquesta discussió: la biblioteca hauria de crear el seu propi eix en 
espai de xarxa, o és millor que aparegui en un altre lloc, per fer sorgir serveis en altres eixos. 
Fins ara, en la breu història dels sistemes d’informació en xarxa, el primer ha estat l’opció 
preferida, de manera gradual probablement veurem emergir el darrer de manera més forta com 
sostingut per la tecnologia i conduït per la necessitat d’estar disponible dins una àrea de treball 
d’investigació i aprenentatge. Recordem els exemples mostrats al començament de la secció: 
la superfície de serveis modulars de biblioteques a les universitats de Delaware i Edinburg 
respectivament.    
 
Tanmateix, donada la discussió en aquesta secció, potser aquesta divisió no és tan gran com 
semblava en un principi. Cada tendència es mou cap a una conclusió d’estructura similar: la 
modularització de serveis per tal que es puguin combinar en funció de les demandes, si 
s’agrupen en un eix de biblioteca o portal , o s’insereixen dins altres eixos. La tecnologia 
comentada aquí pot facilitar aquesta tendència, però no és essencial per la mateixa. Aquesta 
combinació serà cada vegada més el distintiu dels serveis d’informació en xarxa. I evidentment, 
per recapitular la discussió de la 2a part, cadascun d’aquests eixos poden esdevenir serveis 
comuns. La figura 11 comença a mostrar això. Un conjunt d’eixos esdevenen serveis comuns, i 
també de manera selectiva serveis bibliotecaris.  
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Un entorn així fa sorgir qüestions més importants per la manera com la biblioteca és visible pels 
seus usuaris, sorgeixen qüestions més importants sobre identitat i percepció de validesa. Ens 
torna a portar als meus comentaris inicials: la qüestió important de desenvolupament a la qual 
s’enfronten les biblioteques avui rau en com crear un entorn de xarxa que sigui ric en serveis i 
que combini de manera útil i convenient amb el comportament de l’usuari. 
 
Alguns breus comentaris sobre la 3a part 
 
L’activitat de cada portal es centra en un petit conjunt de serveis a través d’una varietat de 
recursos ben establerts. Aquest punt estava en el procés de descoberta. La metacerca i la 
presentació de recursos personalitzats eren, i són, serveis comuns. Tanmateix, una sèrie de 
noves qüestions emergeixen com la localització, col·leccions i serveis estan separats en un 
entorn de xarxa, i co-evolucionen amb el comportament de l’usuari, evolucionant en si 
mateixes: 
 

• Localitzacions: La biblioteca necessita integrar els recursos d’informació amb les vides 
de recerca i aprenentatge dels seus usuaris. La integració dels recursos de la biblioteca 
en un ‘eix de biblioteca’ és una proposta, tanmateix, cada vegada més, les biblioteques 
estan interessades en ‘projectar’ els seus serveis també a d’altres eixos. Això vol dir 
que cada vegada més és important ser capaç de proporcionar un conjunt de serveis 
més detallat. La biblioteca física en sí mateixa està essent reconfigurada per emfatitzar 
l’aspecte social, el cara a cara i el que és especial. 
 

• Col·leccions. El panorama de col·leccions està esdevenint cada vegada més complex. 
Les biblioteques estan donant suport a través d’una gran varietat de col·leccions 
gestionades de manera diferent. Aquestes poden ser col·leccions de metadades o 
col·leccions de metadades amb contingut, poden estar a cura de la biblioteca, o fora de 
la biblioteca. Poden utilitzar metadades diferents i propostes sobre el creixement de 
l’organització, són una barreja de comunes i especials. La biblioteca està interessada 
en proporcionar accés als recursos externs. Moltes biblioteques també estan cada 
vegada més interessades en fer que  els seus propis recursos, i els recursos de les 
seves institucions, siguin disponibles per a usuaris externs. Això de nou toca qüestions 
més importants sobre els futurs patrons d’ús d’informació i la comunicació acadèmica.  
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• Serveis. Per crear entorns d’informació digital viables la biblioteca necessitarà millors 

serveis, proporcionats de manera més flexible, de maneres que puguin ser intercalades 
en el comportament de l’usuari amb més facilitat. Això a canvi ens porta separació de 
serveis, i un major interès en els aspectes d’estructures i les propostes emergents de 
‘serveis web’. 

 
Els aspectes sorgits aquí són complexos, i es trigarà temps a considerar-los. La meva proposta 
ha estat mostrar que els entorns d’informació en xarxa van més enllà del nostre pensament 
actual de portal de formes interessants, formes que suposaran més dedicació.  
 
 
4. CONCLUSIONS 
 
En aquest article he tractat l’aparició dels ‘portals de biblioteca’ , els eixos de xarxa que 
agrupen usuaris i recursos d’interès per ells. M’he adonat de com els portals han esdevingut 
més rics, abastant un conjunt de serveis més ampli. He suggerit que els nostres portals actuals 
indiquen una fase de transició a mesura que avancen cap a la creació d’entorns de xarxa que 
fan de mitjancers entre els usuaris i els recursos d’informació. Els usuaris es poden beneficiar 
de l’eix de biblioteca, però també es beneficiaran de la integració dels recursos adequats dins 
els comportaments d’usuari a nivell d’investigació, aprenentatge i informació de manera més 
detallada i particular. Això vol dir que estem començant a veure una separació dels serveis de 
la biblioteca per tal que es puguin combinar millor amb altres entorns, com poden ser sistemes 
de gestió de l’aprenentatge o portals de campus. Aquest tipus de separació, a canvi, implica 
que els aspectes arquitectònics esdevenen més importants, especialment a mesura que 
comencen a explorar quins serveis són necessaris per donar un suport de presència de xarxa 
eficient i estructures institucionals i d’organització a través de les quals es proporcionen.  
 
La reconfiguració sobre la presència i influència mútua del lloc físic i lloc de xarxa ha portat cap 
a un augment en la percepció de l’aspecte social dels llocs de biblioteca, el seu rol com a 
‘tercer lloc’, com a intercanvis d’aprenentatge, com a  llocs per la col·laboració i la visualització.  
 
Al mateix temps, la biblioteca està mirant de treballar amb entorns de col·leccions en el que 
està mediant l’accés per comprar i demanar llicències de recursos, per materials comuns i 
únics, per recursos institucionals que poden o poden no estar sota la cura de les biblioteques.  
S’està intentant crear noves estructures dins les quals el patrimoni cultural, la investigació i els 
materials d’aprenentatge siguin comprats conjuntament a través de les institucions per un ús 
creatiu. S’està mirant com gestionar aquesta varietat de manera integrada, i quins serveis faran 
aquestes col·leccions més visibles i valuoses.  
 
Encara estem en les primeres fases de considerar què vol dir això per la biblioteca i pels 
serveis que proporciona. El portal és part del dibuix, però necessitem mirar més enllà per 
construir  i mantenir els serveis que s’introdueixen dins l’estructura de recerca dels nostres 
usuaris, l’aprenentatge i les experiències d’informació.  
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