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AgraïmentsAgraïmentsAgraïmentsAgraïments    
    
La matèria primera d’aquest treball de recerca han estat els resultats de les enquestes 

a diferents centres bibliotecaris, per tant, sense la col·laboració de les persones que 

van respondre el meu e-mail, aquest treball no hauria estat possible. Així, el primer 

agraïment l’envio a cada una de les persones que, desinteressadament va respondre la 

meva enquesta i va dedicar part del seu temps a la lectura i resposta de les meves 

preguntes. 

 

En segon lloc i no menys important, agraeixo el recolzament i la paciència del meu 

director del treball, l’Àlex López Borrull, qui m’ha orientat en l’execució del treball i 

m’ha animat en tot moment amb la feina que anava realitzant. 

 

I per últim, agrair de tot cor als qui més han patit les meves hores d’absència familiar, 

davant l’ordinador, llegint articles o redactant el treball: els dos Dídacs, el pare i el fill, 

que moltes vegades han hagut de prescindir de dona o de mare.  

Per la vostra paciència i pel vostre amor incondicional, mil gràcies! 
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 - Universidad de Navarra (Comunitat de Navarra) 
 - Universidad de Santiago de Compostela (Comunitat de Galícia) 
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1.1.1.1. Presentació i justificació del Treball FPresentació i justificació del Treball FPresentació i justificació del Treball FPresentació i justificació del Treball Final dinal dinal dinal de Me Me Me Màsteràsteràsteràster    
 
Afirmar que l’entorn bibliotecari està experimentant un canvi revolucionari en els darrers deu 

anys no és cap novetat. Tots els professionals que treballem en el sector estem comprovant 

com les noves tecnologies condueixen la professió cap als nous i imparables canvis de la nova 

societat de la informació. 

 

Una professió que no resta ni es conforma amb les formes més tradicionals, sinó tot al contrari, 

s’adapta i evoluciona cap als nous sistemes de treball. Una evolució que permet la millora de la 

qualitat i l’ampliació de serveis, afavorint en tot moment la rapidesa i la immediatesa en 

cadascun dels seus nivells de gestió. 

 

Dels nous serveis i/o oportunitats que ens estan oferint les noves eines tecnològiques 

destaquen exponencialment dos factors: 

- L’ús de la digitalització per a les obres impreses o manuscrites 

- L’aplicació de les noves polítiques d’accés lliure per a tota la documentació 

digital (les digitalitzacions –per als fons antics-, i els documents digitals de 

nova creació). 

 

Ambdós factors estan tenint una repercussió important en la creació del que ja es coneix com 

els dipòsits digitals. Pel què fa als fons antics i retrospectius són moltes les administracions que 

treballen per a la digitalització documental, fent així accessibles des de qualsevol lloc del món i 

en qualsevol moment, nombroses reproduccions d’obres de catàlegs d’arxius i biblioteques. 

Obres documentals que fins ara restaven tancades en dipòsits, i moltes vegades i per polítiques 

de conservació i preservació, exemptes de la consulta i reproducció.  

La digitalització i l’accés obert doncs, estan propiciant l’obertura al món de milers de 

biblioteques, arxius i museus, fent una mica més visible el patrimoni documental de la nostra 

societat. 

 

Dins aquesta nova era digital i sobretot pel què fa a la documentació de nova creació i els 

treballs científics i d’investigació, les universitats i centres de recerca treballen ja amb les noves 

polítiques de l’accés obert. Aquest nou concepte promou l’accés lliure i gratuït dels continguts 

digitals, majoritàriament per a la producció acadèmica produïda pels membres de la pròpia 

institució. 
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L’interès personal per estudiar les noves aportacions en l’àmbit de la digitalització sorgeix 

especialment a partir de l’experiència professional a la Biblioteca Pública de Girona1, on s’estan 

duent a terme diversos projectes de digitalització documental. La possibilitat de poder participar 

en aquest treball i comprovar-ne de primera mà tots els avantatges i possibilitats, m’ha 

engrescat a estudiar-lo una mica més. 

 

Es aquest cas però, i restant al marge de la meva dedicació professional i també per conèixer 

nous projectes, he orientat el meu treball en l’àmbit universitari, del qual, tot i que no en formo 

part de la gestió, en sóc usuària potencial. 

 

Sota el títol Repositoris digitals i accés obert en l’àmbit universitari a Catalunya, s’intentarà 

analitzar el paper que hi juguen les biblioteques com a part fonamental en la gestió, 

manteniment i difusió d’aquestes plataformes. En cap cas es farà una anàlisi profunda del 

concepte del lliure accés, dels aspectes tècnics o dels protocols d’arxivament, doncs són 

aspectes que ja ha analitzat bastament la literatura científica d’aquest tema. 

 

En el treball presentat és important el repàs que s’ha fet de la bibliografia existent sobre el 

tema, aportat així referències bibliogràfiques que amplien els continguts del sumari. 

Per tal de comprovar de manera empírica el paper real de les biblioteques, s’ha enviat una 

enquesta als centres universitaris catalans amb repositoris propis. Alhora i per fer-ne una 

comparació, s’ha enviat també a d’altres centres de comunitats espanyoles i també algunes 

universitats franceses. 

 

Al final del treball i en forma d’annex, s’adjunten les fitxes dels centres que han respost a 

l’enquesta. Es manté l’estructura de la plantilla en català però les respostes s’han respectat de 

forma íntegra, deixant-les en les llengües originals, català, castellà i francès. 

 
 
 
 

                                                 
1 Biblioteca Pública de Girona: http://bibliotecagirona.gencat.cat  
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2.2.2.2. La documentació digital en accés obert a Catalunya: repàs La documentació digital en accés obert a Catalunya: repàs La documentació digital en accés obert a Catalunya: repàs La documentació digital en accés obert a Catalunya: repàs 
actual de les principals aportacionsactual de les principals aportacionsactual de les principals aportacionsactual de les principals aportacions    

 
La documentació digital a Catalunya ha experimentat grans avenços en la darrera dècada. Les 

noves aportacions tecnològiques han permès passar de les pàgines web referencials o 

d’informació secundària, a documents digitals d’informació primària, on l’usurari pot accedir 

directament al document final. En l’anàlisi d’aquesta revolució però, no solament s’ha de tenir 

en compte el factor estrictament tecnològic, sinó que tant o més important, és la introducció del 

nou concepte de l’”open access”. 

 

Els experts defineixen l’accés obert a la literatura científica com “la libre y permanente 

disponibilidad en Internet, permitiendo a cualquier usuario su lectura, descarga, copia, 

impresión, distribución o cualquier otro uso legal de la misma, sin ninguna barrera financiera, 

técnica o de cualquier tipo2”. 

 

A Catalunya trobem diferents aportacions en quant a projectes digitals, cadascuna amb unes 

característiques i objectius diferents, segons la funció i característica de cada institució. Les 

principals aportacions provenen de l’àmbit universitari i de l’administració.  

 

Alguns dels projectes més coneguts provenen del treball conjunt entre la Biblioteca de 

Catalunya, el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de 

Supercomputació de Catalunya.  

 

 

 

                                                 
2 Vegeu Informe APEI : Alonso Arévalo, Julio; Subirats Coll, Imma; Martínez Conde, María Luisa. (2008). 
“Informe APEI sobre acceso abierto ”. Informes APEI. APEI, Asociación Profesional de Especialistas en 
Información. 
http://eprints.rclis.org/15107/  
 
L’Informe APEI sobre l’accés obert, defineix el concepte del moviment “open access”, les noves formes 
de comunicació científica, el funcionament dels repositoris i la situació de l’accés obert a Espanya. 
Planteja l’aparició dels dipòsits digitals en accés obert com l’alternativa a la comunicació pública de 
documents científics, aprofitant els avantatges d’Internet per a la difusió del coneixement lluny de les 
barreres i restriccions comercials i editorials. 
S’analitzen també les declaracions institucionals que recolzen l’accés obert, i tal com s’explica, es tracta 
d’una iniciativa en la qual hi estan implicats tant els centres d’investigació, les biblioteques i els propis 
investigadors. 
L’informe exposa també els aspectes tècnics dels repositoris, els protocols i software utilitzats. En darrer 
terme cita les principals iniciatives en accés obert a l’Estat espanyol.  
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Pel què fa l’entorn universitari destaquen els projectes CBUC, emmarcats sota el projecte de 

Biblioteca Digital de Catalunya (BDC)3: 

� Tesis Doctorals en Xarxa  (TDX) 
  http://www.tesisenxarxa.net/ 

  Repositori cooperatiu que conté les tesis doctorals a text complet llegides en les  
  universitats catalanes i d’altres comunitats autònomes. 

 
� Dipòsit de Recerca de Catalunya  (RECERCAT) 
  http://www.recercat.net 
  Inclou literatura d’investigació a text complet d’universitats i institucions de recerca  
  catalanes (pre-prints, comunicacions, informes, treballs finals, etc.) 
 
� Material Docent en Xarxa (MDX) 
  http://www.mdx.cat/  
  Repositori cooperatiu que recull materials docents fruit de l’activitat de cada  
  universitat que en forma part. 
 
� Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) 
  http://www.raco.cat/ 
  Repositori cooperatiu que conté revistes catalanes científiques, culturals i erudites a  
  text complet.  
 
� Memòria Digital de Catalunya (MDC) 
  http://mdc.cbuc.cat/  
  Repositori de revistes catalanes antigues, fotografies, mapes, cartells, ex-libris, etc. 

 
 
 
 

 

Paral·lelament, i també dins l’àmbit universitari, cal destacar els projectes propis d’algunes 

universitats catalanes: 

� Universitat Politècnica de Catalunya  (UPC): Arxiu Gràfic ETSAB, Videoteca digital de 

la UPC, Treballs acadèmics UPC, Revistes i congresos, E-prints, Materials docents 

� Universitat de Barcelona  (UB): Dipòsit Digital de la UB 

� Universitat Autònoma de Barcelona  (UAB): Dipòsit Digital de Documents (DDD) 

� Universitat Pompeu Fabra  (UPF): E-Repositori: Repositori digital de la UPF 

� Universitat de Girona  (UdG): DuGi Docs, DuGi Media, DuGi Fons Especials (DUGi) 

� Universitat Oberta de Catalunya  (UOC): O2: L’Oberta en obert 
                                                 
3 Vegeu l’article : Anglada i de Ferrer, Lluís M.; Reoyo Tudó, Sandra; Cambras, Joan; Vega, Ricard de la 
(2008). “Els dipòsits electrònics cooperatius de la Biblioteca Digital de Catalunya”. BiD: textos 
universitaris de biblioteconomia i documentació, juny, núm. 20. http://www.ub.edu/bid/20angla1.htm  
  

Repàs de l’evolució històrica dels dipòsits digitals del CBUC. S’analitza també el programari, els continguts 
i la gestió. Es valoren els repositoris cooperatius com una eina “trampolí” per a la visibilitat exterior, tant 
de la institució com de la literatura que contenen, i per tant, també dels autors que hi dipositen. Es valora 
de forma molt positiva el treball en comú de les diferents institucions, cosa que ha aportat a majors 
beneficis que si s’hagués treballat de forma individual. 
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Els dipòsits digitals universitaris que tenim a Catalunya formen part del què es coneix com la 

tipologia de dipòsits digitals institucionals, els quals recullen, gestionen i difonen els materials 

produïts per cadascuna de les institucions. 

 

Al marge de l’àmbit universitari destaquen els projectes de digitalització de la Biblioteca de 

Catalunya  (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues; fons fotogràfic Salvany; fons Joan Maragall; 

digitalització de manuscrits, incunables, cartells, partitures, mapes, etc.) o la digitalització dels 

fons històrics de la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya (hemeroteca de premsa antiga 

de l’Arxiu Comarcal del Ripollès, fotografies antigues de l’Arxiu Comarcal d’Osona, etc.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel què fa a l’entorn de les biblioteques públiques, l’any 2000 la Diputació de Barcelona  va 

posar en marxa el projecte de digitalització del fons local de les biblioteques de la xarxa, 

bàsicament format per a publicacions periòdiques de temàtica variada on la majoria daten el 

volts del S.XIX. 

 

Amb pressupost del Ministeri de Cultura i recolzant la digitalització de fons catalans, cal 

destacar els projectes de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico (BV PB) i la 

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (BVPH) . Són importants les digitalitzacions dels fons 

provinents de la Biblioteca Pública de Girona (BPG), la Biblioteca Pública de Tarragona (BPT) o 

l’Ateneu Barcelonès entre d’altres. Un dels darrers conjunts bibliogràfics digitalitzats recentment 

ha estat el recull d’obres provinents de la BPG sobre els setges napoleònics. 
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També amb iniciatives de fora de Catalunya destaquen el conveni de la Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes amb les universitats de llengua catalana, formant l’Institut Joan Lluís 

Vives , des d’on es digitalitzen fons de les institucions que en formen part. 

 

Un altre projecte a destacar és l’acord de digitalització entre Google  i cinc biblioteques 

catalanes (Biblioteca de Catalunya, Biblioteca del Monestir de Montserrat, Seminari de 

Barcelona, Centre Excursionista de Catalunya i Ateneu Barcelonès)4. 

 

Per últim, posar en relleu els esforços en digitalització que estan duent a terme molts 

ajuntaments, sobretot per a la documentació dels arxius municipals. 

 

La major part de la digitalització retrospectiva sol ser de publicacions periòdiques o obres 

antigues, bàsicament per una qüestió de conservació i fragilitat en la manipulació directa 

d’aquests documents. També, i a diferència d’obres monogràfiques on moltes vegades 

existeixen vàries edicions o còpies en diferents centres, les revistes o diaris antics sovint no es 

guardaven o simplement per la  fragilitat del paper que en perjudicava la seva conservació, han 

fet que avui dia les obres conservades mereixin polítiques d’accés més restrictives i per tant, de 

més difícil accés. L’accés digital doncs, n’ha facilitat en gran mesura el seu accés, i per tant la 

seva consulta, estudi i investigació. 

 

Generalment doncs, l’accés obert digital gira en torn la producció digital universitària i la 

digitalització de fons antic. En el primer cas els objectius són facilitar l’accés a la producció 

científica i acadèmica, eliminant barreres i facilitant les eines d’investigació. En el segon, els 

objectius es centren més en polítiques de preservació documental, on l’accés a les còpies 

digitals substitueixen l’accés i manipulació directa dels documents, fonamentat així la seva 

preservació i conservació. Al mateix temps, l’accés en línia a aquesta documentació especial 

facilita també la investigació i difusió del patrimoni bibliogràfic i cultural. 

                                                 
4 Vegeu l’article : Térmens, Miquel (2008). “El patrimoni bibliogràfic i la política de digitali tzació a 
Catalunya ”. Ítem: Revista de biblioteconomia i documentació, 2008, núm. 48. 
http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/103188  
 
L’autor fa un repàs de les actuacions en matèria de digitalització fetes a Catalunya. Tal com hem 
comentat, ens trobem amb diferents iniciatives provinents d’institucions diverses, tant de Catalunya com 
de fora. El problema de comptar amb aportacions tan diverses no és la diversitat de fonts, ja que la suma 
d’esforços sovint comporta més i millors resultats, sinó la manca de planificació que hi ha hagut en 
alguns moments. Un exemple d’aquesta falta de coordinació és per exemple, la duplicitat en materials 
digitalitzats. 
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3.3.3.3. Els repositoris digitals de les universitats catalanesEls repositoris digitals de les universitats catalanesEls repositoris digitals de les universitats catalanesEls repositoris digitals de les universitats catalanes    
 

S’identifiquen dos grups de repositoris. Per una banda, els repositoris digitals cooperatius, que 

formen part de la Biblioteca Digital de Catalunya i que són gestionats pel CBUC, els quals 

incorporen materials de totes les universitat catalanes: TDX, MDC, MDX, RACO, RECERCAT. 

Per altra banda, són cada vegada més les universitats que, de forma paral·lela a la seva 

presència en els repositoris del CBUC, també han impulsat la creació de repositoris propis. 

Alguns dels exemples pioners són: UPC, UB, UAB, UPF, UdG i UOC. 

 
 Repositoris de la Universitat Politècnica de Catalu nya 5 6 

http://upcommons.upc.edu  

Arxiu Gràfic de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) (2002): Inclou 

projectes de l’Escola de Mestres d’Obres de Barcelona (1850-1870), predecessora de l’actual, i 

projectes acadèmics de l’activitat acadèmica de l’escola. 

Videoteca UPC (2002): Recull més de 200 vídeos de l’activitat institucional i/o acadèmica, així 

com projectes d’innovació docent. 

Treballs acadèmics (2005): Més de 1500 documents de l’activitat acadèmica (projectes, treballs 

de fi de carrera, tesines). La incorporació dels documents es porta a terme a través de les 

biblioteques o amb coordinació amb les secretaries acadèmiques. 

Revistes i congressos (2005): Més de 2000 documents. 

E-prints (2006): Més de 800 documents. Possibilitat d’entrada de documents mitjançant 

l’autoarxiu per part dels autors, amb incorporació de matadades. 
                                                 
5 Vegeu l’article : Prats, Jordi. “UPCommons, el proyecto de acceso abierto de la UPC ”. Jornades de 
Depósitos Digitales en Biblotecas Universitarias, Universidad de Murcia, diciembre 2007. 
Comunicació de l’autor on s’exposen els projectes d’accés obert de la UPC. Es fa un repàs de cadascun 
dels repositoris de la universitat, se n’expliquen les seves característiques, el seu desenvolupament i els 
aspectes tècnics. Com a conclusió l’autor posa en relleu la bona acollida per part dels autors i usuaris, 
subratlla la integració com a factor clau per al desenvolupament del repositori i la importància de les 
metadades per assegurar-ne la qualitat. 
 
6 Vegeu l’article : Martínez, Dídac (2008). “El projecte de dipòsit institucionales UPCommons : accés 
obert al coneixement de la UPC ”. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, juny, 
núm. 20. http://www.ub.edu/bid/20marti1.htm  
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Materials docents (2007): Més de 5000 documents, amb sistema d’autoarxiu de documents i 

gestió de metadades. Inclou materials docents generats de l’activitat de professors i alumnes 

de les diferents facultats i escoles de la UPC. 

Aplicació utilitzada: DSpace 

 
 Universitat de Barcelona  

      http://diposit.ub.edu/dspace/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona (2007): Dipòsit institucional de la universitat que 

recull tota la documentació derivada de l’activitat docent, investigadora i institucional. Coordinat 

pel Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació. Destaca com a fons especial la 

col·lecció "Universitat de Barcelona Històrica". 

Aplicació utilitzada: DSpace 

 
 Universitat Autònoma de Barcelona 

 http://ddd.uab.cat/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDD. Dipòsit Digital de Documents7 (2006): Dipòsit institucional de la UAB que conté més de 

48.700 documents procedents de l’activitat universitària. Inclou fons especials digitalitzats fruit 

de la participació en projectes subvencionats per l’administració. 

Aplicació utilitzada: CDS Invenio 

 

                                                 
7 Vegeu la comunicació : Azorín, Cristina ...[et al.]. “Els Repositoris institucionals: entre la gestió i 
l’avaluació ”. 12 Jornades d’Informació i Documentació. Barcelona, 19-20/05/2010 
L’equip d’autors de la UAB analitza el desenvolupament del repositori de la universitat. En destaquen les 
principals característiques, les col·leccions dipositades i el seu creixement. És important l’esment que es 
fa al treball constant de les biblioteques en quant a l’entrada de dades, ja que encara manca una 
predisposició per a l’ús de l’autoarxiu per part dels autors. 
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 Universitat Pompeu Fabra 
 http://repositori.upf.edu/  
 
E-Repositori (2009): Un dels repositoris més recents de les universitats catalanes però que 

ja comprèn més de 4000 documents. Inclou material de docència, investigació i recerca, 

revistes científiques i documents institucionals. 

Aplicació utilitzada: DSpace 

 
 Universitat de Girona 

 http://dugi.udg.edu/  
 

 
DugiMedia (2004), DugiDocs (2008), DugiFonsEspecials (2008): El repositori digital de la 
UdG s’estructura en tres dipòsits segons la tipologia de documents que conté. 
DugiMedia va ser el primer dipòsit en crear-se i està format per documents d’àudio i vídeo 

de la UdG. El 2008 es van obrir DugiDocs i DugiFonsEspecials, el primer amb documents 

docents i de recerca dels diferents departaments, i el segon, amb digitalitzacions dels fons 

especials de la universitat. 

Aplicació utilitzada: DSpace 
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 Universitat Oberta de Catalunya 
      http://biblioteca.uoc.edu/cat/   

 
O2: L’oberta en obert8 (2010): Repositori institucional de la UOC que conté les publicacions 

digitals de la UOC produïdes en les activitats de recerca (activitats d’investigació de la UOC 

i l’IN3), docència (materials docents, mòduls didàctics, exercicis) i gestió (memòries, 

discursos inaugurals, etc.). 

Aplicació utilitzada: DSpace 

 

Un bon indicador de la projecció exterior i de la visibilitat dels repositoris digitals arreu del món 

és la seva presència en directoris nacionals i internacionals. Així, podem observar com la 

majoria dels repositoris catalans formen part  d’Hispana9, ROAR10 o OpenDoar11, entre d’altres. 

 

Un cop als directoris internacionals, la literatura científica de les nostres universitats tindrà un 

accés directe a qualsevol usuari d’arreu del món. La riquesa en la qualitat i quantitat dels 

repositoris catalans afavorirà una major consulta i descàrrega de documents i per tant, un 

posicionament de l’entitat a nivell mundial. Així doncs, podríem dir que estar en les primeres 

posicions dels rànquings de repositoris significa que la nostra literatura es descarrega, es 

consulta i es llegeix, i per tant, que la producció acadèmica catalana és competitiva a nivell 

mundial. 

 

                                                 
8 Vegeu el link : http://www.youtube.com/watch?v=4OK0xSca3AU Vídeo de la presentació del repositori 
institucional de la UOC 
9 HISPANA : http://roai.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd Recurs d’accés a la informació digital produïda per 
institucions espanyoles 
10 ROAR: http://roar.eprints.org/ Directori internacional de repositoris en accés obert 
11 OPEN DOAR:  http://www.opendoar.org/  Directori internacional de repositoris en accés obert 
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Així, la riquesa dels repositoris dependrà sobretot de l’aportació dels propis membres de la 

comunitat. Amb tot, és palès que actualment encara hi ha certa reticència per part dels autors a 

publicar en accés obert i més mitjançant l’autoarxiu. És en aquest punt on el personal de les 

biblioteques universitàries o responsables dels repositoris han de fer i estan fent, un seriós 

treball d’informació i formació per tal d’explicar els avantatges, facilitats i opcions de publicar en 

accés obert. 

 

Els principals motius pels quals l’autoarxiu encara és baix entre docents i investigadors són 

sobretot desconfiances pel què fa als drets d’autor o dubtes sobre els beneficis reals que pot 

tenir. En definitiva és el desconeixement sobre les eines i la resistència al canvi, que sovint són, 

els efectes habituals de qualsevol canvi en un procés de treball o en les maneres de fer.  

Els experts associen aquesta inèrcia dels autors a un dels majors obstacles per al 

desenvolupament de l’accés obert12. 

 

Algunes universitats comencen a plantejar l’autoarxiu com un requisit necessari dins els plans 

d’estudis superiors, de manera que els graduats hagin de deixar els seus treballs dipositats. 

D’aquesta manera s’asseguraria la total presència dels treballs acadèmics al repositori 

institucional. Amb tot, és una qüestió que caldria debatre, veure fins a quin punt podria ser 

obligatori o no, ja que en definitiva l’autor final és l’alumne i és d’aquest de qui hauria de 

dependre la decisió de fer públic o no el seu treball.  

 

Per últim, apuntar que els repositoris de casa nostra encara són joves, és aviat per decidir com 

s’aniran desenvolupant les polítiques d’ús i gestió, cosa que de ben segur, anirà lligada al major 

coneixement, ús i aprenentatge per part dels propis usuaris, i per tant, adquisició de més 

confiança en la seva utilització. 

                                                 
12 Vegeu l’article : Keefer, A. (2005). "Aproximació al moviment 'open access' ". BiD: textos 
universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 15 (desembre 2005). 
http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=15keefer.htm 
 
Es citen alguns dels estudis que s’han dut a terme sobre l’actitud dels autors respecte l’accés obert. En 
aquests s’enumeren els següents factors com a condicionants de la resistència al canvi: 

- desconeixement de la importància de l’accés obert 
- desconeixement dels seus drets vis à vis de l’editor 
- falta d’un lloc per dipositar els seus materials 
- falta d’informació sobre els requisits i la manera de procedir 
- falta de temps 
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4.4.4.4. Els repositoris digitals universitaris: quin paperEls repositoris digitals universitaris: quin paperEls repositoris digitals universitaris: quin paperEls repositoris digitals universitaris: quin paper hi juguen les  hi juguen les  hi juguen les  hi juguen les 
bibliotequesbibliotequesbibliotequesbiblioteques    universitàries?universitàries?universitàries?universitàries?    

 

4.1. INTRODUCCIÓ 

L’actual societat de la informació ha aportat a les biblioteques tot un conjunt de noves eines 

de treball que han afavorit la millora i ampliació de tots els seus serveis. Aquests canvis han 

propiciat un canvi de concepte d’ allò que hom entenia pel que avui s’entén dels serveis i 

gestió bibliotecària. 

 

Així, s’ha passat de la biblioteca més tradicional i de serveis presencials, a una biblioteca 

moderna, electrònica i sense barreres d’espai i de temps. Els canvis s’han produït en tots els 

tipus de biblioteques, però han estat sense cap mena de dubte, les biblioteques universitàries 

les pioneres en posar en pràctica i adaptar-se a tots els canvis fruit de la revolució 

tecnològica. 

 

La nova biblioteca universitària basa gran part de les seves activitats en els serveis virtuals, 

és a dir, proporciona la majoria dels seus serveis i continguts documentals de forma no 

presencial, a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 

 

L’antecedent a l’accés obert en literatura científica i encara actual sistema d’adquisició de 

publicacions periòdiques són les subscripcions. En els seus inicis les biblioteques feien 

subscripcions per obtenir les publicacions en paper i de manera individual per a cada centre. 

Actualment la majoria de contractes donen accés a les revistes en format electrònic i es fan 

de manera cooperativa, de manera que es garanteixen millors preus i comporta molts més 

avantatges: despesa inferior, períodes de contractació més amplis, accés per usuaris 

simultanis, accés al text complet (amb fitxes referencials, resums, enllaços relacionats, etc.). 

Amb tot, les quotes per a subscripcions de revistes encara són molt elevades i suposen un 

gruix molt importat dels pressupostos de les biblioteques. 

 

El pas següent i el que actualment s’està posant en qüestió és si el proper sistema de gestió 

de la producció científica serà l’accés obert mitjançant els repositoris digitals.  

Tot i que la majoria de repositoris encara són molt joves i per tant, el seu ús entre els 

investigadors encara és nou i planteja molts dubtes i incerteses (per temes de preservació, 
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drets d’autor, maneig de les plataformes, etc.), ja s’estan enumerant molts dels avantatges 

que suposaria publicar directament en accés obert13: 

- Millor comunicació científica i eliminació de barreres econòmiques 

- Major factor d’impacte 

- Més visibilitat, ja que els articles dels repositoris estan indexats per varis 

recol·lectors amb serveis d’alerta i recuperació de la informació 

- Indicadors de nombre de descàrregues i cites de l’article 

- Ús de metadades per a la recuperació de la informació 

- Rapidesa en la publicació: autoarxiu i publicació anticipada amb els pre-

prints 

- Serveis gratuïts de valor afegit: consulta i navegació, serveis d’alerta, 

dades estadístiques, etc.  

- Prestigi per als centres, a major i millor producció, més descàrregues i 

millor posicionament a les estadístiques  

- Bona percepció de l’autor per part dels investigadors, ja que cedeix el seu 

treball a tota la comunitat 

 

En definitiva es tracta d’un accés total a literatura científica, eliminant barreres i esborrant la 

bretxa econòmica. Fins ara, si no comptaves amb una subscripció o eres membre d’una 

entitat investigadora que ja pagués la quota, no tenies accés a la informació acadèmica. Amb 

la posada en pràctica dels repositoris es garanteix un accés total a la informació. 

 

Segons keefer14, els factors desencadenants que han portat a l’aparició de molts dels 

repositoris actuals són: 

- Desig dels autors per difondre àmpliament el seu treball 

- Crisi de les publicacions periòdiques: preus elevats que saturen els 

pressupostos de les biblioteques 

- Els avenços digitals que faciliten la publicació digital i fan més fàcil la 

producció, distribució i accés de la informació 

 

                                                 
13 Vegeu Informe APEI : Alonso Arévalo, Julio; Subirats Coll, Imma; Martínez Conde, María Luisa. 
(2008). “Informe APEI sobre acceso abierto ”. Informes APEI. APEI, Asociación Profesional de 
Especialistas en Información. http://eprints.rclis.org/15107/ 
 
14 Vegeu l’article : Keefer, A. (2005). "Aproximació al moviment 'open access' ". BiD: textos 
universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 15 (desembre 2005). 
http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=15keefer.htm 
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Però quin és el motor de la gestió de tot aquest sistema? Qui té la missió de controlar i fer 

accessible la informació? Les biblioteques. El personal bibliotecari ha tingut i té un paper 

fonamental en tota la gestió de la producció científica.  

 

Per a la gestió i manteniment dels repositoris serà important una bona planificació i 

organització que garanteixin els fluxos d’informació i l’aplicació dels serveis de valor afegit. 

Les biblioteques hauran de posar en marxa campanyes de formació i informació per als 

autors i usuaris. Hauran d’aportar les mesures necessàries per a gestionar i dirigir el canvi, un 

canvi que conduirà cap a un nou model d’accés a la informació científica i d’investigació. 

 

En aquest punt doncs, es vol estudiar quin és el paper de les biblioteques catalanes com a 

protagonistes de la gestió dels repositoris institucionals a les universitats de Catalunya. 

Actualment, i com ja hem introduït en el punt anterior, a part dels repositoris cooperatius del 

CBUC, hi ha sis universitats que ens els darrers anys han posat en marxa un repositori propi. 

Entre elles i amb el repositori més recent, la UOC, amb l’O2: L’Oberta en Obert (2010), el 

qual compta ja amb més de 1.350 documents, més de 40.000 visites i prop de 31.000 

descàrregues. Dades significatives que posen de manifest l’ús i la importància de les noves 

eines digitals per a la lliure informació científica i acadèmica. 

  

4.2. OBJECTIUS 

⊗ Conèixer les característiques  dels repositoris de les universitats catalanes 

⊗ Conèixer la funció de les biblioteques respecte la gestió dels repositoris 

⊗ Conèixer els serveis  vinculats als repositoris 

⊗ Conèixer les estratègies de divulgació, promoció i màrqueting  per part de les 

institucions per difondre l’ús i el coneixement dels repositoris 

⊗ Conèixer els canvis  que ha comportat l’aparició dels dipòsits digitals (noves eines, 

noves formes de gestió, coordinació de diferents departaments i/o serveis, nous 

perfils professionals, etc.) 

⊗ Comparar la situació de les biblioteques catalanes amb d’altres realitats com 

poden ser les de centres d’Espanya o França 

⊗ En definitiva, establir unes conclusions  que ens permetin fer-nos una idea el 

màxim d’aproximada de l’estat actual dels repositoris catalans i dels seus gestors, 

és a dir, dels serveis de biblioteca universitària 
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4.3. METODOLOGIA 

La voluntat de l’estudi que presento és veure en quin punt es troben els repositoris de les 

universitats catalanes i comprovar quin és el paper que hi juguen les biblioteques. Com he 

comentat, els serveis bibliotecaris són els que han de garantir el funcionament dels 

repositoris.  

 

Així, proposo una anàlisi feta a partir d’una enquesta enviada a les biblioteques dels centres 

universitaris. L’enquesta comprèn diferents preguntes classificades en tres grans grups i amb 

una ponderació de resposta de l’1 al 5 (on 1 és la valoració més baixa i 5 la més alta): 

 

1. Rol de la biblioteca  

� En quin grau participa la vostra biblioteca en la coordinació de departaments i en les 

polítiques de publicació? 

� La biblioteca assessora als autors sobre l'ús, gestió i avantatges del repositori? (com 

publicar, sobre els drets d’autor, etc.) Si s'editen guies, oficina d'informació i consulta, 

etc. 

� La biblioteca gestiona els processos tècnics? (catalogació, indexació, ús de les 

metadades, etc.) 

� La biblioteca gestiona les plataformes web del repositori? (portal web, blogs,etc.) 

 

2. Serveis i usuaris  

� S'ofereixen serveis de valor afegit?  (informes de cites, nombre de descàrregues i 

consultes, etc) Quins? 

� Es realitzen sessions o altres activitats per a la formació d’usuaris (tutorials, guies 

d’ús, formació sobre el programari, etc.) Quines? 

� S'apliquen mecanismes d’avaluació sobre l'ús i el coneixement dels repositoris? 

(enquestes de satisfacció, estadístiques d’ús, etc.) Quins? 

 

3. Difusió i promoció  

� Organització de jornades i/o congressos per a la difusió dels repositoris  

� Existeix algun blog o espai web del repositori?  

Escriu-nos l'adreça  

� Oficina o servei de difusió al servei dels usuaris  

� Ús d'estratègies de màrqueting  

Quines? 
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La hipòtesi parteix de la idea que és la biblioteca qui lidera la gestió dels repositoris i per tant, 

cal veure quin és el seu rol. Seguidament i un cop el repositori ha estat implementat, cal 

veure quins són els serveis que s’ofereixen als usuaris. I lligat amb el seu ús i posada en 

marxa, hi hauran les polítiques de difusió i promoció per donar a conèixer el nou sistema 

d’informació.  

 

Les enquestes s’han enviat a tots els centres universitaris de Catalunya que tenen repositoris 

propis: UPC, UB, UAB, UPF, UdG i UOC. També als centres amb repositoris de la resta de 

comunitats autònomes d’Espanya i a algunes universitats de França. Els dos darrers amb 

l’objectiu de comparar l’actuació de les universitats de Catalunya amb les universitats del 

mateix país i del país veí. 

 

Així doncs es van enviar el següent nombre d’enquestes: 

� 6 universitats catalanes 

� 28 universitats espanyoles 

� 17 universitats franceses 

 

Amb la següent resposta per part d’aquests: 

� 6 de 6 universitats catalanes 

� 9 de 28 universitats espanyoles 

� 4 de 17 universitats franceses 

 

Amb aquesta mostra, podem elaborar unes conclusions fermes pel què fa a la gestió de les 

biblioteques catalanes però per contra, no comptar amb una col·laboració més àmplia pel què 

fa a la resta de centres, solament ens permet formular unes conclusions aproximades. Amb 

tot, aprofitarem les dades per establir comparacions i comprovar en quin punt, si més no 

orientatiu, es troben les nostres biblioteques. 

 

Respecte el procés d’elaboració d’enquestes, enviament i recepció de la informació, s’ha 

treballat amb l’aplicació de GoogleDocs per a formularis. D’aquesta manera s’ha elaborat una 

enquesta en tres idiomes (català, castellà i francès), és a dir, tres documents. Aquests han 

estat enviats als diferents centres universitaris. A mida que cada centre anava responent les 

enquestes, les respostes anaven essent emmagatzemades de forma automàtica en una 

plantilla d’Excel de resultats. Aquesta ha estat una solució molt còmode tant per a l’enviament 

com per a l’organització de les dades. Alhora, ha resultat una manera fàcil i còmode de 

respondre l’enquesta per part de les biblioteques universitàries. 
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Rol de la biblioteca

0

1

2

3

4

5

6

En quin grau participa la
biblioteca en la coordinació de

departaments i en les
politiques de publicació?

La biblioteca assessora als
autors sobre l'ús, gestió i
avantatges del repositori?

La biblioteca gestiona els
processos tècnics?

La biblioteca gestiona les
plataformes web del repositori?

UPC UB UAB UPF UdG UOC

 

4.4. RESULTAT I INTERPRETACIÓ DE LES ENQUESTES 15 
 
 
 
 
 

 
 
 
El primer bloc de l’enquesta avalua el paper de la biblioteca en la gestió del repositori. Veiem 

com generalment la biblioteca té un paper determinant en tots els aspectes. Si bé la 

coordinació amb els departaments i la participació en les polítiques de publicació poden tenir 

un pes menys específic per part de la biblioteca, la gestió dels processos tècnics es porta a 

terme de forma absoluta des dels serveis bibliotecaris16. 

 

                                                 
15 Vegeu l’annex : Aportacions de les enquestes de cada universitat 
 
16 Vegeu l’article : Muñoz Tinoco, Concha (2005). “Iniciatives i tendències de l'edició electrònica de  
la literatura científica : accés obert : Open Acces s”. Bibliodoc: anuari de biblioteconomia, 
documentació i informació. (2005). http://www.raco.cat/index.php/Bibliodoc/article/view/40884/83061 
 

Tot i que data del 2005, l’autora ja pronosticava quin hauria de ser el paper de les biblioteques en el 
nou escenari de l’accés obert: 

- Preservació dels documents electrònics 
- Creació i manteniment de dipòsits institucionals 
- Establiment de normes i canals per a la difusió eficaç de continguts 
- Garantir la qualitat de les metadades 
- Oferir suport als autors 
- Implicar-se en els fòrums de comunicació científica 

Rol de la biblioteca 

Universitats catalanes 

Valoració per centres de les característiques relacionades amb el rol de la biblioteca 
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Això significa que l’ús dels repositoris digitals com a plataformes per a la recopilació, accés i 

difusió de la literatura científica, aporta un protagonisme determinant als bibliotecaris. Veiem 

doncs algunes conseqüències del lideratge de la biblioteca com a gestora del repositori: 

1. Augment del rol de la biblioteca dins de la universitat en el procés de la  producció 

científica 

2. Gràcies al creixement del repositori es crea una major visibilitat exterior de la institució 

i creació d’una “marca” pròpia, lligada la producció científica de la institució 

3. Reconeixement de la biblioteca dins de la institució, per part de professors, alumnes i 

investigadors 

 

Pel què fa a les polítiques de publicació17 i segons els resultats de les enquestes, es tenen en 

compte: 

1. Els formats a publicar (arxius word, power point, pdf, vídeo, etc.) 

2. La classificació del tipus de documents (tesis, articles, treballs, presentacions, etc.). 

Veiem com cada universitat ha creat diferents seccions per a cada tipus: UdG 

(DugiDocs, DugiMedia, DugiFons Especials); UPC (videoteca, treballs acadèmics, E-

pritnts, etc.),... 

3. Persones autoritzades a publicar: en tots els casos, cal enviar un missatge previ al 

servei de biblioteca, sovint omplint un formulari. Seguidament es dóna un codi 

personal per a l’accés de publicació. 

4. Donat que l’ús de l’autoarxiu encara no funciona de manera preferent entre docents i 

investigadors, les biblioteques han de fer un esforç important per a l’alimentació dels 

repositoris i fer-ne així possible el seu creixement 

 

És rellevant també el paper de la biblioteca com a assessora sobre els drets d’autor i 

propietat intel·lectual (PI): 

1. La UB porta a terme les tasques d’assessorament mitjançant la coordinació amb un 

assessor de l’oficina de Difusió del Coneixement que pertany al Centre de Recursos 

per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI). 

                                                 
17 Segons Keefer , existeixen encara alguns aspectes pendents de solucionar en matèria de polítiques 
de publicació: 

- Quins materials s’haurien d’incloure en accés obert 
- Quines versions dels treballs s’haurien d’acceptar (pre-prints i/o post-prints) 
- Si els treballs haurien d’estar disponibles immediatament o després d’un període de revisió 
- Si els esforços s’haurien de dirigir cap a les revistes en accés obert (ruta daurada), o bé cap a 

l’establiment de dipòsits institucionals (ruta verda)  
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2. La UPC ofereix suport sobre PI a través del Servei de 

Propietat Intel·lectual (SEPI)18, el qual ofereix informació 

personalitzada, realització de tràmits, etc. 

 

3. La biblioteca de la UdG ofereix des del web del repositori un document informatiu 

sobre la publicació al DUGI i els aspectes a tenir en compte sobre PI19. 

 

Per tant, i segons les dades obtingudes podem afirmar que el rol de la biblioteca esdevé 

capdavanter i imprescindible en la gestió del repositori. Aquest fet atorga als serveis 

bibliotecaris una responsabilitat en quant a la bona gestió de la informació, del coneixement i 

de l’aprenentatge, que en definitiva són els elements que ofereixen competitivitat a la 

institució. 

 

Si fem referència a les directrius per a la creació de repositoris institucionals20, i concretament 

sobre el rol de la biblioteca, podem llegir: 

 

“...las bibliotecas universitarias juegan un rol fundamental, 

facilitando a estudiantes, docentes e investigadores los medios 

y recursos para ir descubriendo y construyendo conocimiento.” 

 

“...los profesionales de dichas bibliotecas adquieren una función 

de guía en el sentido de apoyar el desarrollo de aquellas 

competencias que permitan una utilización efectiva y 

significativa de la información y el conocimiento”. 

 

 

 

                                                 
18 SEPI (UPC): http://bibliotecnica.upc.edu/content/servei-de-propietat-intel%C2%B7lectual-sepi  
 
19 Document sobre PI de la UdG : http://dugi.udg.edu/PropietatIntellectualDUGi.pdf  
 
20 Vegeu l’article : Bustos-Gonzalez, Atilio; Fernandez-Porcel, Antonio; Johnson, Ian. (2007). 
“Guidelines for the creation of institutional reposi tories at universities and higher education 
institutions = Directrices para la creación de repo sitorios institucionales en universidades y 
organizaciones de educación superior = Diretrizes p ara criação dos repositórios institucionais 
nas universidades e organizações de educação superi or ”. Babel Library. Alfa Network Babel 
Library. http://eprints.rclis.org/16746/  
 
Directrius sobre la creació de repositoris institucionals. S’explica de forma molt clara què són els 
repositoris institucionals, les seves característiques i continguts, què és l’accés obert, com gestionar els 
continguts, l’ús de les metadades i el paper de les biblioteques com a eix capdavanter en la gestió. 
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Serveis i usuaris
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S’ofereixen un ventall de serveis addicionals al repositori lligats amb la publicació científica. 

Els serveis de valor afegit permeten millorar la qualitat del servei bibliotecari i la satisfacció 

per part dels usuaris. En conseqüència, s’aconsegueix un reconeixement de la biblioteca per 

part de la comunitat universitària. 

 

L’ampliació de serveis lligats al repositori permeten una major oferta d’eines i de fonts 

d’informació per als estudiants i professors. D’entre els serveis citats per les universitats 

catalanes destaquen: 

- Estudis bibliomètrics, estadístiques dels repositoris 

- Formació d’usuaris (estudiants, PAS, bibliotecaris) 

- Sessions de presentació, formació i informació 

- Serveis d’alerta, subscripció a novetats via RSS 

- Manuals d’ús, guies informatives de com publicar documents, vídeos 

explicatius de curta durada 

- Atenció via correu electrònic exclusiu per al Repositori 

- Possibilitat de recomanar documents 

- Índex de citacions 

 

Serveis i usuaris 

Valoració per centres de les característiques relacionades amb els serveis i la relació 
amb els usuaris de la biblioteca 
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Respecte als mecanismes d’avaluació, algunes de les enquestes manifestaven que els 

repositoris són encara joves (per exemple la UOC, que s’ha creat aquest any), i per tant, 

encara no es plantegen enviar enquestes de satisfacció. 

 

Les enquestes de satisfacció i de coneixement del repositori dirigides als propis usuaris 

(professors, alumnes, investigadors, usuaris externs) permetrien demostrar si realment es 

valora l’accés obert com a nou recurs de gestió i accés de la literatura científica, i si els 

serveis relacionats de valor afegit proporcionen avantatges reals als usuaris. 

 

Alguns dels serveis de valor afegit que es podrien tenir en compte serien: 

- Facilitar eines per a la creació dels documents electrònics. En aquest sentit 

cal destacar la creació del servei conegut com “La Factoria”21, orientat a 

professors i alumnes per al recolzament de l’ús de les eines TIC 

- Comunicar els resultats estadístics del repositori 

- Estratègies de preservació de la documentació científica 

- Difusió selectiva de la informació 

- Creació de fòrums de discussió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 La Factoria de recursos docents de la UPC : http://www.upc.edu/factoria/   
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Difusió i promoció
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Les estratègies de màrqueting i de promoció resulten eines de gran ajuda per informar i 

motivar els autors a la publicació en accés obert. 

Algunes de les estratègies més habituals són: 

- Portal web del repositori 

- Actuacions per part de la pròpia universitat: establir recompenses 

- Publicació de les estadístiques de consulta i cites dels documents 

dipositats 

- Campanyes de promoció del repositori 

- Edició de materials propagandístics 

- Sessions informatives per donar a conèixer el repositori  

 

Aquest bloc és el darrer de l’enquesta i possiblement en menys valorat. Les conseqüències 

podrien ser per una de les característiques que ja hem anomenat: els repositoris encara són 

bastant joves. 

 

 

Difusió i promoció 

Valoració per centres de les característiques relacionades amb la difusió i promoció 
del repositori. 
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Cal pensar que en la posada en marxa d’un servei bibliotecari, els passos, a grans trets, 

serien: 

1. Planificació 

2. Posada en marxa 

3. Avaluació de resultats 

4. Si el servei funciona, creació de serveis de valor afegit 

5. I paral·lelament per fer-ne difusió i donar-lo a conèixer, establiment 

d’estratègies de màrqueting 

 

Així doncs, podríem dir que en la posada en marxa dels repositoris catalans ens trobem en la 

tercera fase, és a dir, avaluant els primers resultats. Amb tot, ja s’han començat a dur a terme 

algunes estratègies de difusió i promoció. Algunes d’aquestes iniciatives són: 

 

UOC:UOC:UOC:UOC:    

� Presentació en vídeo del repositori, fet en tres llengües i penjat a Internet. S’explica 

de manera molt amena què és el repositori i què pot oferir. 

� Targetó informatiu dirigit a professor i investigadors 

� Campanyes de difusió a través dels canals de comunicació de la UOC (campus, 

butlletins interns, etc) 

    

UPC: UPC: UPC: UPC:     

� Informació als diferents webs de la biblioteca 

� Informació amb cartells i serveis d’informació selectiva de la informació 

� CanalBib de les biblioteques de la UPC (sistema de difusió de la informació de la 

universitat) 

 

UB:UB:UB:UB:    

� Campanyes de difusió 

� Edició de material de promoció: dues postals, un punt de llibre i un fulletó informatiu, 

enviat personalment a professors i investigadors de la UB 

� Organització de la Setmana de l’Accés Obert 2009 

 

UAB:UAB:UAB:UAB:    

� Campanyes de difusió 

� Edició de material promocional: http://ddd.uab.cat/record/57380  
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Comparativa entre universitats catalanes i espanyoles

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Rol de la biblioteca Serveis i Usuaris Difusió i promoció

Universitats catalanes Universitats espanyoles

Enquesta universitats espanyoles

Han respost No han respost

 

 
 
 
 
En primer lloc cal puntualitzar que de la 

mostra d’universitats espanyoles 

enquestades, solament s’ha rebut resposta 

d’un 32%. Per tant, les conclusions que en 

puguem extreure seran més aviat 

orientatives del què pot ser la realitat. 

 

Així doncs, s’observa com en els resultats 

obtinguts en cada grup de característiques hi ha un paral·lelisme clar amb l’enquesta 

catalana. S’observa com el paper de la biblioteca en la gestió dels repositoris és el factor que 

es valora més, mentre que els serveis i la difusió queden en un terme més secundari. Tal com 

ja hem apuntat anteriorment, el motiu pot ser la situació dels repositoris en les primeres fases 

de construcció i posada en marxa, i per tant, els serveis de valor afegit i les estratègies per 

donar-los a conèixer, encara no s’han dut a terme en molts casos. 

 

En general, també destaca la puntuació més baixa en tots els aspectes en comparació amb 

les universitats catalanes. Aquesta comparativa potser podria igualar-se si la resposta hagués 

Comparativa entre les universitats catalanes i espanyoles 

Mitjana dels valors totals de cada grup de característiques. Comparativa de centres 
catalans i espanyols. 
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estat més àmplia. Amb tot, segons els resultats obtinguts podríem dir que les universitats 

catalanes lideren els projectes de repositoris digitals. 

 

De les experiències aportades per cada universitat podem destacar: 

� Universidad de Murcia .    El repositori Digitum22 permet comprovar 

als autors el nombre de descàrregues i consultes de cada document dipositat. 

S’ofereixen llistes dels documents més visitats. Des de la biblioteca es fan sessions de 

formació i materials d’ajuda per al procés d’autoarxiu23. Es realitzen enquestes de 

satisfacció. La biblioteca ha participat al VIII Workshop Rebiun sobre projectes digitals 

i participa activament en les activitats de la Línea 2 de Rebiun. També ha organitzat 

jornades sobre els dipòsits digitals.  

� Universitat Politècnica de València (UPV) . RiuNet24 és el repositori de la UPV. 

S’ofereixen rànquings dels articles més visitats i informació estadística a partir de 

l’aplicació Google Analytics. S’ofereixen sessions de formació i informació per a la 

comunitat universitària. Destaca el blog25 creat per a la difusió de l’accés obert. 

� Universitat d’Alacant . RUA26 és el repositori de la universitat. Es divideix en quatre 

àrees (docència, institucional, investigació i revistes i congressos). El dipòsit de 

documents es porta a terme en gran part per professors i investigadors, i 

posteriorment és el personal bibliotecari qui en fa la revisió de metadades. S’ofereixen 

dades estadístiques de visites, descàrregues i països des d’on s’accedeix. Rua 

compta amb un blog27 i accés a twitter i facebook28. 

 

 

 

                                                 
22 Digitum, repositori de la Universitat de Múrcia : http://digitum.um.es/xmlui/   
23 Vídeo d’auto-formació sobre l’autoarxiu de la Unive rsitat de Múrcia:  
http://digitum.um.es/xmlui/autoarchivo.jsp  
24 RiuNet, repositori de la Universitat Politècnica de  València : http://dspace.upv.es/manakin/  
25 Blog de la UPV sobre l’accés obert : http://revistes.blogs.upv.es/ca  
26 Rua, repositori de la Universitat d’Alacant : http://rua.ua.es/   
27 Blog de RUA : http://blogs.ua.es/repositorio/category/general/   
28 Repositori de la Universitat d’Alacant al Facebook : http://www.facebook.com/rua.alicante  
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� Universidad Politécnica de Madrid 29 (UPM). Des de l’arxiu digital de la UPM 

s’ofereixen varis serveis d’ajuda als usuaris, dades estadístiques dels documents 

dipositats i serveis d’alerta per saber els nous títols dipositats. 

La biblioteca gestiona la sol·licitud de permisos i la publicació dels treballs (tesis, 

articles, treballs finals, ponències, manuals, etc.). 

 

� Universidad de Navarra 30. Dadun és el repositori digital de la Universitat de Navarra. 

Des de la biblioteca se’n gestionen tots els serveis vinculats: Informació i orientació als 

departaments, dipòsit de documents, formació, edició de manuals i guies d’ajuda, 

estadístiques, estratègies de difusió, cartells publicitaris, etc. 

A través del blog31 de la biblioteca també s’informa de les novetats del repositori. 

 

 I 

  

 

 

 

   

                                                 
29 Repositori digital de la UPM : http://oa.upm.es/  
30 Dadun, repositori digital de la Universitat de Nava rra : http://dspace.unav.es/dspace/   
31 Blog de la biblioteca de la universitat de Navarra : http://bibliotecaun.wordpress.com   
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Comparativa universitats catalanes, espanyoles i franceses
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La participació per part de les universitats de 

França ens permet veure algunes de les iniciatives 

que s’estan duent a terme al país veí. Si bé no hem 

pogut rebre gaires respostes de l’enquesta, sí que 

podem afirmar que els centres que ho han fet ens 

han ofert molta informació. 

Amb les dades obtingudes veiem com es produeix 

un efecte semblant respecte la comparativa entre 

Espanya vs. Catalunya. Així, hi ha també una 

degradació en quant als grups avaluats. El rol de la 

biblioteca per a la gestió dels repositoris es 

continua avaluant de forma bastant positiva mentre 

que els altres dos grups, si bé presenten certa 

activitat, encara no es desenvolupen tan 

àmpliament.  

 

Comparativa entre les universitats catalanes, espanyoles i franceses 

Mitjana dels valors totals de cada grup de característiques. Comparativa de centres 
catalans, espanyols i francesos. 

Ubicació geogràfica de les universitats 
franceses que han respost l’enquesta. De 
dalt a baix: 

1. Université Reims Champagne 
Ardennes 

2. Université France Comté 
3. Université Pierre-Mendès-France 
4. Université de Toulouse 
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Segons el gràfic podríem tornar a dir que les biblioteques catalanes tornen a liderar la gestió 

dels repositoris. Amb tot, en aquest cas la participació ha estat molt baixa i és evident que les 

universitats franceses tenen també un ampli bagatge en quant a digitalització i ús de recursos 

electrònics per a la gestió bibliogràfica.  

Veiem doncs alguns trets a destacar de la informació aportada per part de les universitats 

franceses: 

� Université de Reims : No hi ha encara un dipòsit institucional que reculli tota la 

producció cientíica i acadèmica de la institució. Amb tot, s’introdueixen alguns 

materials com les tesis o altres publicacions de recerca al Hyper Articles en Ligne32 

(HAL). Aquest, és un dipòsit digital nacional destinat a la difusió d’articles i treballs 

científics, de França o d’altres països, i de centres públics i privats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Université Pierre-Mendès-France (UPMF) :  DUMAS33 és el repositori digital d’accés 

obert de UPMF. La introducció de documents no es fa mitjançant l’autoarxiu, sinó que 

és el personal bibliotecari qui se n’encarrega. Permet la consulta i descàrrega d’arxius 

a text complet, així com estadístiques i serveis d’alerta. 

� Université France Comté (UFC) . ARTUR-FC34 és el repositori digital de UFC. Tal 

com explica Martine Pochard,35 la universitat buida els documents i publicacions de 

recerca al HAL. A partir d’aquí és la biblioteca qui fa una extracció de les tesis i 

treballs finals cap al reposirtori d’accés obert de la universitat, ARTUR-FC (Archive 

des Travaux Univerisitaires et de la Recerche). 

                                                 
32 HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/   
33 DUMAS, repositori digital de la Universitat Pierre- Mendès-France:  http://dumas.ccsd.cnrs.fr/   
34 ARTUR-FC, repositori de la Universitat France Comté : http://artur.univ-fcomte.fr/cgi-
ufc/publishing.bibliotheque.pl?langue=ufc  
35 Vegeu la fitxa annexa de UFC  
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� Université de Toulouse (UT) .  OATAO36 (Open Archive Toulouse Archive Ouverte)  és el 

repositori digital de la UT. Tal com explica Sandrine Malotaux37, director del  Service 

Commun de la Documentation de la UT, són els bibliotecaris qui s’encarreguen de tota 

la gestió del repositori. És important la dada que ens ofereix, es triga 42 min. a entrar 

un document de manera totalment correcta, ben catalogada i amb els formats 

adequats. Això pot ajudar a fer-nos una idea del treball que significa per les 

biblioteques l’entrada de dades als repositoris. 

Sandrine Malotaux, com a responsable del repositori ha assistit a diferents jornades i 

congressos per donar a conèixer el dipòsit digital de la universitat. D’aquest any ens 

destaca la participació a la jornada d’estudi de Bordeaux (febrer 2010), un col·loqui a 

Nice (març 2010) i les jornades d’ABES a Montpellier (maig de 2010). 

 

Veient l’experiència d’aquestes quatre universitats franceses, podem observar com a França 

tampoc existeix una activitat consolidada en quant a l’autoarxiu per part dels autors, i són les 

biblioteques, les que gestionen tots els processos de gestió dels repositoris. 

 

Per tant, es referma un cop més el rol de la biblioteca com a capdavantera en la gestió i 

manteniment dels repositoris, i per tant, principal responsable de l’aplicació digital en quant a 

eina o font d’informació de referència per a la comunitat acadèmica. Això implica l’esforç dels 

professionals, no sols d’aconseguir un dipòsit ric en documentació sinó també, per aconseguir 

una interfície amb un alt nivell d’usabilitat, que permeti un accés ràpid i fàcil a la informació. 

Un fet cada vegada més necessari, en un moment on el soroll informatiu va en creixement i 

calen eines que permetin filtrar i seleccionar la informació. 

 

Per últim, i en el panorama francès, citar el grup de treball en accés obert del quan en formen 

part més de cinquanta membres de diferents institucions acadèmiques i d’investigació 

franceses. Es tracta del Groupe de Travail sur les AO38, creat el 2006 i on a través del seu 

web, es poden consultar documents de treball, estudis, normatives, enquestes dutes a terme, 

etc. 

 

 

 

 

                                                 
36 OATAO, repositori digital de la Universitat de Toul ouse : http://oatao.univ-toulouse.fr/   
37 Vegeu la fitxa de la Universitat de Toulouse a l’an nex 
38 GTAO, Grup de treball sobre l’accés obert a França : http://gtao.wikidot.com/   
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5.5.5.5. ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

 
Havent analitzat la presència dels repositoris digitals a Catalunya, pot dir-se en primer lloc 

que les universitats valoren l’ús d’aquestes noves eines com un nou recurs d’informació que 

ha d’esdevenir cabdal per a la recopilació, gestió i accés de la literatura científica i 

acadèmica. 

 

Les principals característiques  dels repositoris universitaris catalans: són dipòsits digitals 

que aglutinen els documents fruit de l’activitat acadèmica i d’investigació de cada institució. Al 

mateix temps, també inclouen algunes col·leccions digitals sobre fons antics o especials que 

formen part del patrimoni documental de cada centre, i que hi han estat inclosos mitjançant 

processos de digitalització. La majoria de repositoris són bastant nous, el primer repositori 

neix el 2002 a la UPC, amb la digitalització del fons d’ETSAB. Mentre que el més nou és el de 

la UOC, creat aquest mateix 2010. 

 

En tots els repositoris universitaris catalans la biblioteca  és el servei que en lidera la gestió , 

control i manteniment. Tot i que la majoria d’interfícies permeten l’autoarxiu per part dels 

propis autors i/o investigadors, aquests encara mostren certes reticències per a gestionar ells 

mateixos els treballs científics i acadèmics. És per això que el personal bibliotecari és el 

responsable de la introducció de documents als repositoris, a part de la catalogació i 

l’assignació de metadades. Això suposa un esforç considerable, sobretot tenint en compte 

que en la majoria de casos no hi ha personal destinat exclusivament al manteniment dels 

repositoris, sinó que són els mateixos bibliotecaris de compaginen altres feines amb la del 

manteniment de la nova eina documental. 

 

L’ús dels repositoris és una de les conseqüències dels canvis que suposa l’aplicació de les 

eines TIC a les biblioteques. Amb això, les biblioteques han d’adaptar-se als canvis i oferir 

allò que els usuaris demanen o necessiten. Aquesta adaptació va lligada també al personal 

bibliotecari, que ha de formar-se de manera contínua en les innovacions tecnològiques que 

van sorgint. 

 

Els serveis  que s’ofereixen des dels repositoris són varis: des de l’accés a text complet a 

l’ampli fons científic i des d’una sola interfície, a serveis d’alerta, estadístiques, materials 

d’ajuda, etc. Alhora i per donar a conèixer els avantatges d’aquest nou recurs, des de la 

majoria de centres es duen a terme estratègies de difusió i promoció  (campanyes 
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publicitàries, sessions de formació i informació, vídeos explicatius penjats a Internet, 

presència a Facebook, blogs del repositori, etc.). 

 

Amb aquestes noves eines porten associades una nova filosofia sobre el valor de la 

informació. Es dóna major importància a l’accés a la informació  que no pas a la possessió 

dels documents físics. Serà molt important l’ús adequat dels recursos i el treball cooperatiu, 

amb l’objectiu d’obtenir el màxim accés informatiu amb les mínimes barreres possibles. 

 

En definitiva, som espectadors del nou canvi de biblioteca universitària, on si fins ara 

predominava el perfil de biblioteca híbrida, on els serveis virtuals i presencials tenien gairebé 

el mateix pes, ara estem anant cap a una biblioteca més propera al model digital . En 

aquesta, els serveis digitals tenen cada vegada més protagonisme. 

 

Dins aquests serveis digitals els repositoris institucionals oferiran majors beneficis  a tota la 

comunitat universitària: 

- A la pròpia institució, oferint una major visibilitat a nivell mundial 

- Als acadèmics i investigadors, posant els seus treballs als ulls de tot el món 

de manera immediata i sense barreres econòmiques ni editorials 

- Als estudiants, oferint-los una eina d’infomació que recolzarà el seu 

aprenentatge i recerca universitària 

- A la pròpia biblioteca i els seus professionals, guanyant prestigi dins la 

comunitat pel seu protagonisme en la gestió i manteniment del repositori 

- A la societat en general, oferint a qualsevol persona un accés total a la 

literatura científica, d’investigació i de recerca. 
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7.7.7.7. AnnexosAnnexosAnnexosAnnexos    
    

7.1.7.1.7.1.7.1. Respostes de l’enquestaRespostes de l’enquestaRespostes de l’enquestaRespostes de l’enquesta    
    

7.1.1.7.1.1.7.1.1.7.1.1. UNIVERUNIVERUNIVERUNIVERSITATS CATALANESSITATS CATALANESSITATS CATALANESSITATS CATALANES    
    

Universitat de Girona 
DUGi Docs - DUGi Media - DUGi Fons especials 

Rol de la biblioteca 
1. En quin grau participa la vostra biblioteca en la coordinació de departaments i en les 
polítiques de publicació?  

4 

2. La biblioteca assessora als autors sobre l'ús, gestió i avantatges del repositori? (com 
publicar, sobre els drets d’autor, etc.) Si s'editen guies, oficina d'informació i consulta, etc.  

3 

3. La biblioteca gestiona els processos tècnics?  
(catalogació, indexació, ús de les metadades, etc.)  

5 

4. La biblioteca gestiona les plataformes web del repositori? (portal web, blogs,etc.)  
 

5 

5. Característiques del vostre centre.  
    Expliqueu-nos com es duen a terme els punts anteriors al vostre centre 
Els repositoris de la UdG varen néixer dins del marc de la Biblioteca i per tant tota la gestió i el manteniment es 
duu a terme des del nostre servei. Ens coordinem amb altres serveis i centres de la Universitat per dues totes 
aquestes tasques, però és la Biblioteca qui s'encarrega de tot. 
 

Serveis i usuaris 
6. S'ofereixen serveis de valor afegit?  
    (informes de cites, nombre de descàrregues i consultes, etc)  

3 

Quins? 
 

Tot el tema estadístic es pot consultar, és públic però no està aflorat. En aquest sentit calen 
millores 

7. Es realitzen sessions o altres activitats per a la formació d’usuaris (tutorials, guies d’ús, 
formació sobre el programari, etc.)  
 

3 

Quines? 
 

Sessions de formació i d'informació, majoritariament d'informació als usuaris i de formació de 
bibliotecaris. 

8. S'apliquen mecanismes d’avaluació sobre l'ús i el coneixement dels repositoris? (enquestes 
de satisfacció, estadístiques d’ús, etc.)  

1 

Quins?  
9. Altres aspectes a comentar sobre els serveis i els usuaris 
 
Cada dia es poden fer més coses amb els repositoris i cada dia l'usuari està més interessat, però encara falta molt 
de camí per tal que sigui un recurs útil i necessari pels usuaris 
 

Difusió i promoció 
10. Organització de jornades i/o congressos per a la difusió dels repositoris  3 
11. Existeix algun blog o espai web del repositori?  
 

No 

Escriu-nos l'adreça  
12. Oficina o servei de difusió al servei dels usuaris  3 
13. Ús d'estratègies de màrqueting  1 
Quines?  
14. Altres estratègies de difusió i promoció 
La difusió i la promoció es fa en la mesura del possible amb les sessions  
d'informació i sempre que és possible a través del web de la Biblioteca i de la Universitat 
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Universitat Pompeu Fabra 
E-Repositori: Repositori digital de la UPF  
A més participa en tots els repositoris cooperatius del CBUC: 
http://www.upf.edu/bibtic/recursos/diposits/index.html" 

Rol de la biblioteca 
1. En quin grau participa la vostra biblioteca en la coordinació de departaments i en les 
polítiques de publicació?  

5 

2. La biblioteca assessora als autors sobre l'ús, gestió i avantatges del repositori? (com 
publicar, sobre els drets d’autor, etc.) Si s'editen guies, oficina d'informació i consulta, etc.  
 

5 

3. La biblioteca gestiona els processos tècnics? (catalogació, indexació, ús de les metadades, 
etc.)  

5 

4. La biblioteca gestiona les plataformes web del repositori? (portal web, blogs,etc.)  5 
5. Característiques del vostre centre.  
    Expliqueu-nos com es duen a terme els punts anteriors al vostre centre 
 
Alimentació de forma centralitzada (Biblioteca). Es va valorar que via auto-arxiu seria difícil captar continguts i, de 
moment, pensem que ha estat una bona opció.  
No tenim una organització única per a tots els repositoris sinó que ens hem adaptat a les característiques de cada 
repositori. No és el mateix una tesis que un vídeo amb el discurs de l'últim honoris causa. Hi ha diferent personal 
implicat. Tampoc disposem de personal dedicat exclusivament a alimentar els repositoris. Sinó que és una tasca 
més. Hi ha tasques que les fem de forma centralitzada y altres de forma descentralitzada perquè volem potenciar 
el contacte amb els usuaris (equips temàtics). 

Serveis i usuaris 
6. S'ofereixen serveis de valor afegit?  
    (informes de cites, nombre de descàrregues i consultes, etc)  
 

5 

Quins? 
 

Estadístiques, subscripció a novetats via RSS 

7. Es realitzen sessions o altres activitats per a la formació d’usuaris (tutorials, guies d’ús, 
formació sobre el programari, etc.)  
 

5 

Quines? 
 

Sessions de formació al personal docent i investigador. 

8. S'apliquen mecanismes d’avaluació sobre l'ús i el coneixement dels repositoris? (enquestes 
de satisfacció, estadístiques d’ús, etc.)  
 

4 

Quins? 
 

Estadístiques d'ús. 

9. Altres aspectes a comentar sobre els serveis i els usuaris 
 
Estem treballant en l'elaboració d'un Mandat per fomentar la publicació en accés obert a la UPF. Quan s'aprovi, 
ajudarà molt a captar continguts. 
 

Difusió i promoció 
10. Organització de jornades i/o congressos per a la difusió dels repositoris   
11. Existeix algun blog o espai web del repositori?  Sí 
Escriu-nos l'adreça 
 

http://repositori.upf.edu/ajuda  

12. Oficina o servei de difusió al servei dels usuaris   
13. Ús d'estratègies de màrqueting  3 
Quines?  
14. Altres estratègies de difusió i promoció 
El mandat mencionat anteriorment 
 
 



MÀSTER SIC 
Treball Final de Màster 
Míriam Oviedo Sánchez 

 

 

 - 41 - 

Universitat de Barcelona 
Dipòsit Digital de la UB 

Rol de la biblioteca 
1. En quin grau participa la vostra biblioteca en la coordinació de departaments i en les 
polítiques de publicació?  

5 

2. La biblioteca assessora als autors sobre l'ús, gestió i avantatges del repositori? (com 
publicar, sobre els drets d’autor, etc.) Si s'editen guies, oficina d'informació i consulta, etc.  
 

5 

3. La biblioteca gestiona els processos tècnics? (catalogació, indexació, ús de les metadades..)  
 

5 

4. La biblioteca gestiona les plataformes web del repositori? (portal web, blogs,etc.)  5 
5. Característiques del vostre centre.  
    Expliqueu-nos com es duen a terme els punts anteriors al vostre centre 
La Unitat de Projectes és la responsable de la gestió del repositori institucional i dels altres dipòsits digitals en els 
quals col·labora (RACO, Recercat, MDX, etc.). 
La cap de la Unitat de Projectes realitza la coordinació general d'aquest repositori i dels altres, i l'administració la 
realitza un tècnic de projectes (administració de les col·leccions i d'usuaris bàsicament, i informació i 
assessorament als usuaris). 
La nostra funció és també coordinar-nos amb d'altre personal de la UB que hi intervé (informàtics de l'Àrea de 
Tecnologies; bibliotecaris de Procés tècnic (revisió i introducció de metadades) i un assessor en propietat 
intel·lectual de l'Oficina de Difusió del Coneixement que també pertany al CRAI); informàtics del GREC (Programa 
de Gestió de la Recerca de la UB). 
El paper de les biblioteques i d'algunes unitats (Unitat de Suport a la Docència) és captar continguts i introduir 
documents en les col·leccions, aquesta fase però no està encara estesa a totes biblioteques, s'han realitzat proves 
pilot amb algunes pel manteniment d'algunes col·leccions. Un objectiu proper és estendre-ho a totes les 
biblioteques. 

Serveis i usuaris 
6. S'ofereixen serveis de valor afegit?  
    (informes de cites, nombre de descàrregues i consultes, etc)  

4 

Quins? Estadístiques, rss 
7. Es realitzen sessions o altres activitats per a la formació d’usuaris (tutorials, guies d’ús, 
formació sobre el programari, etc.)  

4 

Quines? 
 

- formació personalitzada 
- manual d'autoarxiu 
- atenció via correu electrònic exclusiu del Dipòsit i PaB (Pregunteu al bibliotecari) 

8. S'apliquen mecanismes d’avaluació sobre l'ús i el coneixement dels repositoris? (enquestes 
de satisfacció, estadístiques d’ús, etc.)  

2 

Quins? 
 

Estadístiques d'ús 

9. Altres aspectes a comentar sobre els serveis i els usuaris 
 

Difusió i promoció 
10. Organització de jornades i/o congressos per a la difusió dels repositoris  2 
11. Existeix algun blog o espai web del repositori?  Sí 
Escriu-nos l'adreça 
 

http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/e-diposits/diposit-digital-ub/  

 
12. Oficina o servei de difusió al servei dels usuaris  5 
13. Ús d'estratègies de màrqueting  4 
Quines? Campanyes de promoció de difusió dels dipòsits digitals. El material —dues postals i un punt 

de llibre magnètic— dissenyat i elaborat durant el 2007 s’ha enviat personalment a cada 
professor i investigador de la UB, juntament amb un fulletó d’informació sobre l’Oficina de 
Difusió del Coneixement, que ha de servir de suport per al personal docent a l’hora de 
publicar en un dipòsit digital." 

14. Altres estratègies de difusió i promoció 
Organització de la Setmana de l'Accés Obert el 2009 
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Universitat Oberta de Catalunya 
O2: L'Oberta en obert. 

Rol de la biblioteca 
1. En quin grau participa la vostra biblioteca en la coordinació de departaments i en les 
polítiques de publicació?  

3 

2. La biblioteca assessora als autors sobre l'ús, gestió i avantatges del repositori? (com 
publicar, sobre els drets d’autor, etc.) Si s'editen guies, oficina d'informació i consulta, etc.  

5 
 

3. La biblioteca gestiona els processos tècnics? (catalogació, indexació, ús de les 
metadades..)  

5 
 

4. La biblioteca gestiona les plataformes web del repositori? (portal web, blogs,etc.)  
 

5 

5. Característiques del vostre centre.  
    Expliqueu-nos com es duen a terme els punts anteriors al vostre centre 
Tota la gestió del repositori institucional es fa a través de la Biblioteca. El projecte del repositori es va iniciar a la 
Biblioteca sota demanda explícita de Consell de Govern de la Universitat.  
El repositori treballa sobre el programari DSpace, tant a nivell de gestió documental com a nivell d'interfície gràfica. 
Versió 1.6.  

Serveis i usuaris 
6. S'ofereixen serveis de valor afegit?  
    (informes de cites, nombre de descàrregues i consultes, etc)  

5 

Quins? 
 

Sí, efectivament. En el moment de la sortida i fins al moment, s'ofereix un bon grapat de serveis 
de valor afegit: lligam amb l'eina d'avaluació de la recerca GIR-O2, exportació de cites al gestor 
bibliogràfic refworks, consulta d'estadístiques, possibilitat de recomanar un document en concret, 
subscripció via rss i e-mail a col·leccions i/o comunitats concretes, novetats (darrers documents 
incorporats), i índex de citacions i cds assignats a aquells documents del repositori de que 
disposen. 

7. Es realitzen sessions o altres activitats per a la formació d’usuaris (tutorials, guies d’ús, 
formació sobre el programari, etc.)  

5 

Quines? 
 

Efectivament. El repositori disposa de diferents apartats on s'ofereix informació formativa sobre els 
processos de publicar als documents, amb incrustació de petites ajudes, vídeos multimèdia de 
curta durada i que faciliten molt l'execució de les tasques als usuaris al repositori institucional. A 
banda, hem organitzat sessions de presentació i de formació específiques amb totes les àrees 
d'estudi, programes, instituts de recerca, escoles, i àrees de gestió de tota la Universitat. 

8. S'apliquen mecanismes d’avaluació sobre l'ús i el coneixement dels repositoris? 
(enquestes de satisfacció, estadístiques d’ús, etc.)  

4 

Quins? 
 

De moment només es fa seguiment d'estadístiques d'ús del repositori. No s'envien en cap cas 
enquestes de satisfacció. El repositori és encara molt jove, no té ni tant sols un any de vida, i 
pensem que no té gaire sentit de moment passar enquestes de satisfacció ara, tot i que no 
descartem fer-ho més endavant com a eina de millora continua dels processos i de la gestió del 
repositori. 

9. Altres aspectes a comentar sobre els serveis i els usuaris 

Difusió i promoció 
10. Organització de jornades i/o congressos per a la difusió dels repositoris  4 
11. Existeix algun blog o espai web del repositori?  Sí 
Escriu-nos 
l'adreça 

http://openaccess.uoc.edu 

12. Oficina o servei de difusió al servei dels usuaris  3 
13. Ús d'estratègies de màrqueting  4 
Quines? En el moment de sortida vam elaborar un vídeo en tres llengües sobre què era el repositori i que 

podia oferir als usuaris. Es troba accessible des del mateix espai web del repositori. D'altra banda, 
també tenim un targetó elaborat única i exclussivament sobre el repositori on a grans trets 
s'informa al professorat dels beneficis i igualment als investigadors.  
Es fan campanyes de difusió concretes via els canals habituals de comunicació de la UOC, i de la 
Biblioteca: campus, butlletins interns per a l'àmbit de gestió, recerca i docència, etc. " 

14. Altres estratègies de difusió i promoció 
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Universitat Autònoma de Barcelona 

DDD - Dipòsit Digital de Documents de la UAB 

Rol de la biblioteca 
1. En quin grau participa la vostra biblioteca en la coordinació de departaments i en les 
polítiques de publicació?  
 

3 

2. La biblioteca assessora als autors sobre l'ús, gestió i avantatges del repositori? (com 
publicar, sobre els drets d’autor, etc.) Si s'editen guies, oficina d'informació i consulta, etc.  
 

2 

3. La biblioteca gestiona els processos tècnics? (catalogació, indexació, ús de les 
metadades, etc.)  
 

5 

4. La biblioteca gestiona les plataformes web del repositori? (portal web, blogs,etc.)  
 

5 

5. Característiques del vostre centre.  
    Expliqueu-nos com es duen a terme els punts anteriors al vostre centre 
El Servei de Biblioteques de la UAB gestiona tant el dipòsit institucional com els repositoris consorciats (del 
CBUC), és en aquests darrers on s'han dut a terme més accions de coordinació amb els docents. 
De moment l'entrada de documents la realitza exclusivament personal del Servei de Biblioteques però ja estem 
treballant per establir una plataforma d'autoarxiu. 

Serveis i usuaris 
6. S'ofereixen serveis de valor afegit?  
    (informes de cites, nombre de descàrregues i consultes, etc)  
 

2 

Quins? 
 

De moment s'ofereix la possibilitat d'entrar ressenyes i fer comentaris als registres. Si et registres 
com a usuari (no cal pertànyer a la comunitat universitària) tindràs l'opció de fer cistells i crear-te 
alertes. 
Estem treballant el tema de les estadístiques per registre i la possibilitat de compartir amb opcions 
de web 2.0. 

7. Es realitzen sessions o altres activitats per a la formació d’usuaris (tutorials, guies d’ús,  
formació sobre el programari, etc.)  

2 

Quines? 
 

El 17 de maig vam començar una campanya de promoció amb banderoles,  
punts de llibre i altres materials, a més de fer una guia de consulta: 
http://ddd.uab.cat/record/56612 
Hem fet formació per a algun grup de professors però no de forma estructurada,  
per als alumnes pensem que l'eina és prou intuïtiva i  
s'explica juntament a altres eines genèriques de les biblioteques. 

8. S'apliquen mecanismes d’avaluació sobre l'ús i el coneixement dels repositoris? 
(enquestes de satisfacció, estadístiques d’ús, etc.)  
 

2 

Quins? 
 

Extraiem estadístiques que és publiquen anualment a la memòria del Servei però de moment 
l'anàlisi només l'hem fet internament. 
Per a l'any vinent tenim previst seguir alguna directriu d'avaluació de repositoris com la de DINI o 
Drambora." 

9. Altres aspectes a comentar sobre els serveis i els usuaris 
 

Difusió i promoció 
10. Organització de jornades i/o congressos per a la difusió dels repositoris  3 
11. Existeix algun blog o espai web del repositori?  Sí 
Escriu-nos 
l'adreça 

http://serveis.uab.cat/ddd/   

12. Oficina o servei de difusió al servei dels usuaris  1 
13. Ús d'estratègies de màrqueting  
 

3 

Quines? Campanya de difusió 
14. Altres estratègies de difusió i promoció 
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Universitat Politècnica de Catalunya 

TDX, Arxiu Gràfic ETSAB, Videoteca digital de la UPC, Treballs acadèmics UPC, 
Revistes i congresos, E-prints, Materials docents 
Rol de la biblioteca 
1. En quin grau participa la vostra biblioteca en la coordinació de departaments i en les 
polítiques de publicació?  
 

4 

2. La biblioteca assessora als autors sobre l'ús, gestió i avantatges del repositori? (com 
publicar, sobre els drets d’autor, etc.) Si s'editen guies, oficina d'informació i consulta, etc.  
 

 
5 

3. La biblioteca gestiona els processos tècnics? (catalogació, indexació, ús de les metadades..)  5 
 

4. La biblioteca gestiona les plataformes web del repositori? (portal web, blogs,etc.)  5 
5. Característiques del vostre centre.  
    Expliqueu-nos com es duen a terme els punts anteriors al vostre centre 
  

Serveis i usuaris 
6. S'ofereixen serveis de valor afegit?  
    (informes de cites, nombre de descàrregues i consultes, etc)  

5 

Quins? 
 

Estudis bibliomètrics, Portal de la producció científica 
(http://eprints.upc.es/producciocientifica/), estadístiques als diversos dipòsits dins 
UPCommons, el portal d'accés obert al coneixements de la UPC (http://upcommons.upc.edu/) 

7. Es realitzen sessions o altres activitats per a la formació d’usuaris (tutorials, guies d’ús, 
formació sobre el programari, etc.)  

5 

Quines? 
 

Formació d'usuaris (específica per a estudiants i Personal d'Administració i Serveis), formació 
als bibliotecaris sobre els repositoris (novetats, noves versions o aplicacions), FAQs dins 
UPCommons 

8. S'apliquen mecanismes d’avaluació sobre l'ús i el coneixement dels repositoris? (enquestes 
de satisfacció, estadístiques d’ús, etc.)  

5 

Quins? 
 

Estadístiques d'ús, estadístiques del nombre de document dipositats a UPCommons 

9. Altres aspectes a comentar sobre els serveis i els usuaris 

Difusió i promoció 
10. Organització de jornades i/o congressos per a la difusió dels repositoris  
 

4 

11. Existeix algun blog o espai web del repositori?  
 

Sí 

Escriu-nos l'adreça 
 

http://upcommons.upc.edu/    

http://bibliotecnica.upc.edu/content/open-access-0   

http://eprints.upc.es/producciocientifica/  
12. Oficina o servei de difusió al servei dels usuaris  5 
13. Ús d'estratègies de màrqueting  4 
Quines? ·Bibliotècnica, la biblioteca digital de la UPC (http://bibliotecnica.upc.edu/) a la informació 

inclosa a 'Novetats'  
.Els sites de cadascuna de les biblioteques de la UPC 
(http://bibliotecnica.upc.edu/content/contacta-amb-les-biblioteques)  
·Informació amb cartells i serveis de difusió selectiva de la informació (noticiaris electrònics) 
elaborats des de cada biblioteca  
·CanalBib de les biblioteques de la UPC (un sistema de difusió d’informacions d’interès pels 
usuaris de les biblioteques de la UPC que pretén complementar altres mitjans utilitzats per les 
biblioteques per a difondre novetats, notícies i altres informacions d’interès (web, panells 
d’informació, tríptics,…) amb pantalles de LCD de gran mida per a captar l’atenció a través de 
la projecció d’informació multimèdia i explotar així tot el potencial comunicatiu que ofereix 
aquest atractiu mitjà). 

14. Altres estratègies de difusió i promoció 
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7.1.2.7.1.2.7.1.2.7.1.2. UNIVERSITATS D’ALTRES COMUNITAUNIVERSITATS D’ALTRES COMUNITAUNIVERSITATS D’ALTRES COMUNITAUNIVERSITATS D’ALTRES COMUNITATS TS TS TS 
AUTÒNOMESAUTÒNOMESAUTÒNOMESAUTÒNOMES    

    
Universidad de Murcia 

Digitum : Depósito digital de la Universidad de Murcia http://digitum.um.es/xmlui/  

Rol de la biblioteca 
1. En quin grau participa la vostra biblioteca en la coordinació de departaments i en les 
polítiques de publicació?  

2 

2. La biblioteca assessora als autors sobre l'ús, gestió i avantatges del repositori? (com 
publicar, sobre els drets d’autor, etc.) Si s'editen guies, oficina d'informació i consulta, etc.  

5 

3. La biblioteca gestiona els processos tècnics? (catalogació, indexació, ús de les metadades..)  
 

5 

4. La biblioteca gestiona les plataformes web del repositori? (portal web, blogs,etc.)  5 
5. Característiques del vostre centre.  
    Expliqueu-nos com es duen a terme els punts anteriors al vostre centre 

Serveis i usuaris 
6. S'ofereixen serveis de valor afegit?  
    (informes de cites, nombre de descàrregues i consultes, etc)  

4 

Quins? 
 

El repositorio tiene una utilidad, que son las estadísticas de Digitum,  que permite a los 
autores comprobar el número de descargas y consultas de cada uno de los documentos 
depositados en el mismo. 
También ofrece un listado de los documentos más visitados. 
A los bibliotecarios nos permite saber el número total de visitas y descargas que se han 
realizado." 

7. Es realitzen sessions o altres activitats per a la formació d’usuaris (tutorials, guies d’ús, 
formació sobre el programari, etc.)  

5 

Quines? 
 

http://digitum.um.es/xmlui/formacion.jsp  puede comprobarse que la Biblioteca se preocupa 
por la formación, y ofrece sesiones formativas programadas y también a la carta (es la opción 
más utilizada).  
También dispone de un vídeo tutorial de autoarchivo. 
En este vídeo los profesores encuentran toda la información necesaria para el autoarchivo: 
cómo darse de alta en el autoarchivo, cómo describir el itém paso a paso, cómo subir los 
ficheros, qué tipo de licencia aceptar...http://digitum.um.es/xmlui/autoarchivo.jsp  

8. S'apliquen mecanismes d’avaluació sobre l'ús i el coneixement dels repositoris? (enquestes 
de satisfacció, estadístiques d’ús, etc.)  

5 

Quins? 
 

La Biblioteca realiza encuestas periódicas a los usuarios del repositorio para medir el nivel de 
satisfacción con respecto a algunos servicios y en qué tenemos que mejorar. 
Y como comentaba antes la utilidad estadísticas nos permite llevar una estadística de uso (nº 
de ítems depositados, nº de visitas y descargas...) 

9. Altres aspectes a comentar sobre els serveis i els usuaris 

Difusió i promoció 
10. Organització de jornades i/o congressos per a la difusió dels repositoris  3 
11. Existeix algun blog o espai web del repositori?  Sí 
Escriu-nos l'adreça 
 

http://digitum.um.es/xmlui/   

 
12. Oficina o servei de difusió al servei dels usuaris  

5 

13. Ús d'estratègies de màrqueting  4 
Quines? VIII Workshop Rebiun sobre proyectos digitales: La preservación digital: Memoria de futuro, 

Universidad de Murcia, 20 y 21 de octubre 2008 
La Biblioteca dispone de una Sección ""Automatización"" que se ocupa de la gestión del 
repositorio.   
Los objetivos estratégicos del  repositorio están incluidos en el Plan de márketing de la 
Biblioteca. El uso de encuestas forma parte de nuestra estrategia de márketing." 

14. Altres estratègies de difusió i promoció 
La Biblioteca de la Universidad de Murcia participa activamente en las actividades de la Línea 2 de Rebiun. 
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Universitat Politècnica de València 
RiuNet   
Biblioteca General de la UPV (Universitat Politècnica de València)   

Rol de la biblioteca 
1. En quin grau participa la vostra biblioteca en la coordinació de departaments i en les 
polítiques de publicació?  

1 

2. La biblioteca assessora als autors sobre l'ús, gestió i avantatges del repositori? (com 
publicar, sobre els drets d’autor, etc.) Si s'editen guies, oficina d'informació i consulta, etc.  

4 

3. La biblioteca gestiona els processos tècnics? (catalogació, indexació, ús de les metadades..)  
 

5 

4. La biblioteca gestiona les plataformes web del repositori? (portal web, blogs,etc.)  
 

5 

5. Característiques del vostre centre.  
    Expliqueu-nos com es duen a terme els punts anteriors al vostre centre 
De momento no existen políticas de publicación establecidas, por lo que intentamos consensuar con los diferentes 
centros (escuelas, facultades departamentos…) la publicación de las colecciones. La biblioteca sí que asesora 
sobre los derechos de autor, gestión y ventajas del repositorio a los usuarios, pero como sólo hay una persona en 
la gestión  por lo que se llega hasta donde se puede, es decir atendemos a todos lo mejor que podemos, no hay 
una oficina de atención y consulta. 
 

Serveis i usuaris 
6. S'ofereixen serveis de valor afegit?  
    (informes de cites, nombre de descàrregues i consultes, etc)  
 

1 

Quins? 
 

Hacemos un ranking mensual de los ítems más visitados y lo colgamos en el blog. No 
hacemos nada más por que, de momento no tenemos módulo de estadísticas. 

7. Es realitzen sessions o altres activitats per a la formació d’usuaris (tutorials, guies d’ús, 
formació sobre el programari, etc.)  

3 

Quines? 
 

Se han hecho cursos para explicar tanto el funcionamiento de RiuNet para buscar información 
como para cargar ítems. También sobre los derechos de autor. Estamos en proceso de 
elaboración de guías y tutoriales. 

8. S'apliquen mecanismes d’avaluació sobre l'ús i el coneixement dels repositoris? (enquestes 
de satisfacció, estadístiques d’ús, etc.)  
 

3 

Quins? 
 

Estadísticas sobre el uso (Google analytics), no tenemos módulo de esadíaticas propio 

9. Altres aspectes a comentar sobre els serveis i els usuaris 
 

Difusió i promoció 
10. Organització de jornades i/o congressos per a la difusió dels repositoris  
 

2 

11. Existeix algun blog o espai web del repositori?  
 

Sí 

Escriu-nos l'adreça 
 

http://revistes.blogs.upv.es/   

 
12. Oficina o servei de difusió al servei dels usuaris  

1 

13. Ús d'estratègies de màrqueting  
 

1 

Quines?  
14. Altres estratègies de difusió i promoció 
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Universidad de Alicante 
RUA, Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante 

Rol de la biblioteca 
1. En quin grau participa la vostra biblioteca en la coordinació de departaments i en les 
polítiques de publicació?  

2 

2. La biblioteca assessora als autors sobre l'ús, gestió i avantatges del repositori? (com 
publicar, sobre els drets d’autor, etc.) Si s'editen guies, oficina d'informació i consulta, etc.  

4 

3. La biblioteca gestiona els processos tècnics? (catalogació, indexació, ús de les metadades..)  5 
4. La biblioteca gestiona les plataformes web del repositori? (portal web, blogs,etc.)  3 
5. Característiques del vostre centre.  
    Expliqueu-nos com es duen a terme els punts anteriors al vostre centre 
RUA está dividido en 4 áreas: Docencia, Institucional, Investigación y Revistas y Congresos.  
En las áreas de Docencia, Institucional e Investigación son los profesores, investigadores o PAS los que auto-
archivan sus materiales y desde la Biblioteca se normalizan los metadatos y se gestionan los derechos de autor, 
 licencias, etc. Dentro de Investigación hay un apartado de Tesis Doctorales,  
que se gestiona entre el Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado y la Biblioteca.  
El área de Revistas y Congresos está gestionada íntegramente por la Biblioteca,  
que introduce los materiales directamente. La plataforma de RUA se gestiona desde el Servicio de Informática,  
con la colaboración de la Biblioteca, que también se encarga de la actualización del Blog, Twitter y Facebook. 

Serveis i usuaris 
6. S'ofereixen serveis de valor afegit?  
    (informes de cites, nombre de descàrregues i consultes, etc)  

4 

Quins? 
 

RUA tiene incorporado un módulo público de estadísticas que permite comprobar  
el número de visitas y descargas para cada documento, así como el país desde  
el que se accede. 

7. Es realitzen sessions o altres activitats per a la formació d’usuaris (tutorials, guies d’ús, 
formació sobre el programari, etc.)  

4 

Quines? 
 

Se han realizado tutoriales, folletos, carteles, guías, etc. Cuando se puso en marcha 
se regalaron objetos promocionales con el logotipo de RUA. Contínuamente se 
realizan charlas y cursos sobre el funcionamiento y ventajas del Repositorio, ya sean 
programadas o a demanda. 

8. S'apliquen mecanismes d’avaluació sobre l'ús i el coneixement dels repositoris? (enquestes 
de satisfacció, estadístiques d’ús, etc.)  
 

2 

Quins? 
 

Por el momento no, aunque está en fase de estudio una encuesta de satisfacción. 

9. Altres aspectes a comentar sobre els serveis i els usuaris 
 

Difusió i promoció 
10. Organització de jornades i/o congressos per a la difusió dels repositoris  
 

3 

11. Existeix algun blog o espai web del repositori?  
 

Sí 

Escriu-nos l'adreça 
 

http://blogs.ua.es/repositorio/    

 
12. Oficina o servei de difusió al servei dels usuaris  

3 

13. Ús d'estratègies de màrqueting  
 

2 

Quines?  
14. Altres estratègies de difusió i promoció 
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Universitat Jaume I 
Repositori Institucional UJI 

Rol de la biblioteca 
1. En quin grau participa la vostra biblioteca en la coordinació de departaments i en les 
polítiques de publicació?  

5 

2. La biblioteca assessora als autors sobre l'ús, gestió i avantatges del repositori? (com 
publicar, sobre els drets d’autor, etc.) Si s'editen guies, oficina d'informació i consulta, etc.  

3 

3. La biblioteca gestiona els processos tècnics? (catalogació, indexació, ús de les metadades..)  
 

5 

4. La biblioteca gestiona les plataformes web del repositori? (portal web, blogs,etc.)  
 

1 

5. Característiques del vostre centre.  
    Expliqueu-nos com es duen a terme els punts anteriors al vostre centre 
El Servicio de Informática se encarga del software (en nuestro caso, Dspace), y la Biblioteca del contenido. 

Serveis i usuaris 
6. S'ofereixen serveis de valor afegit?  
    (informes de cites, nombre de descàrregues i consultes, etc)  
 

1 

Quins? 
 

 

7. Es realitzen sessions o altres activitats per a la formació d’usuaris (tutorials, guies d’ús, 
formació sobre el programari, etc.)  

1 

Quines? 
 

 

8. S'apliquen mecanismes d’avaluació sobre l'ús i el coneixement dels repositoris? (enquestes 
de satisfacció, estadístiques d’ús, etc.)  
 

1 

Quins? 
 

 

9. Altres aspectes a comentar sobre els serveis i els usuaris 
 

Difusió i promoció 
10. Organització de jornades i/o congressos per a la difusió dels repositoris  
 

1 

11. Existeix algun blog o espai web del repositori?  
 

No 

Escriu-nos l'adreça 
 

 

 
12. Oficina o servei de difusió al servei dels usuaris  

1 

13. Ús d'estratègies de màrqueting  
 

1 

Quines?  
14. Altres estratègies de difusió i promoció 
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Universidad Politécnica de Madrid 
Archivo Digital UPM 

Rol de la biblioteca 
1. En quin grau participa la vostra biblioteca en la coordinació de departaments i en les 
polítiques de publicació?  

3 

2. La biblioteca assessora als autors sobre l'ús, gestió i avantatges del repositori? (com 
publicar, sobre els drets d’autor, etc.) Si s'editen guies, oficina d'informació i consulta, etc.  

4 

3. La biblioteca gestiona els processos tècnics? (catalogació, indexació, ús de les metadades..)  
 

5 

4. La biblioteca gestiona les plataformes web del repositori? (portal web, blogs,etc.)  
 

5 

5. Característiques del vostre centre.  
    Expliqueu-nos com es duen a terme els punts anteriors al vostre centre 
La biblioteca gestiona la solicitud de permisos y publicación de la documentación científica (Tesis, artículos, 
Proyectos Fin de Carrera, ponencias, manuales, etc.) que se publica en el Archivo Digital UPM 
 

Serveis i usuaris 
6. S'ofereixen serveis de valor afegit?  
    (informes de cites, nombre de descàrregues i consultes, etc)  
 

4 

Quins? 
 

Descargas y consultas 

7. Es realitzen sessions o altres activitats per a la formació d’usuaris (tutorials, guies d’ús, 
formació sobre el programari, etc.)  

3 

Quines? 
 

Guías de uso y tutoriales 

8. S'apliquen mecanismes d’avaluació sobre l'ús i el coneixement dels repositoris? (enquestes 
de satisfacció, estadístiques d’ús, etc.)  
 

2 

Quins? 
 

 

9. Altres aspectes a comentar sobre els serveis i els usuaris 
 

Difusió i promoció 
10. Organització de jornades i/o congressos per a la difusió dels repositoris  
 

2 

11. Existeix algun blog o espai web del repositori?  
 

No 

Escriu-nos l'adreça 
 

http://oa.upm.es  

 
12. Oficina o servei de difusió al servei dels usuaris  

1 

13. Ús d'estratègies de màrqueting  
 

2 

Quines? Folletos, carteles, etc. 
14. Altres estratègies de difusió i promoció 
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Universidad Politécnica de Navarra 
Dadun 

Rol de la biblioteca 
1. En quin grau participa la vostra biblioteca en la coordinació de departaments i en les 
polítiques de publicació?  

3 

2. La biblioteca assessora als autors sobre l'ús, gestió i avantatges del repositori? (com 
publicar, sobre els drets d’autor, etc.) Si s'editen guies, oficina d'informació i consulta, etc.  

4 

3. La biblioteca gestiona els processos tècnics? (catalogació, indexació, ús de les metadades..)  
 

 

4. La biblioteca gestiona les plataformes web del repositori? (portal web, blogs,etc.)  
 

3 

5. Característiques del vostre centre.  
    Expliqueu-nos com es duen a terme els punts anteriors al vostre centre 
La Biblioteca informa a los departamentos de la posibilidad de incluir la investigación en el repositorio, y anima a 
incluir los artículos a texto completo. Orienta sobre cómo encontrar las políticas de las revistas, y cómo pedir 
permiso en donde no esté definido el sistema. Y también se han hecho algunos modelos de cartas para pedir 
permiso para poner capítulos de libros. Tenemos un blog de la biblioteca donde se incluyen las mejores 
incorporaciones a Dadun 

Serveis i usuaris 
6. S'ofereixen serveis de valor afegit?  
    (informes de cites, nombre de descàrregues i consultes, etc)  
 

3 

Quins? 
 

Se han incorporado unas estadísticas detalladas por documento. Se han enviado los autores 
más descargados a algunos departamentos. 

7. Es realitzen sessions o altres activitats per a la formació d’usuaris (tutorials, guies d’ús, 
formació sobre el programari, etc.)  

4 

Quines? 
 

Se han desarrollado manuales, se puede descargar la política de documentos del repositorio. 
Tenemos previsto hacer un tutorial. Además, hemos dado bastantes sesiones de formación a 
departamentos. 

8. S'apliquen mecanismes d’avaluació sobre l'ús i el coneixement dels repositoris? (enquestes 
de satisfacció, estadístiques d’ús, etc.)  
 

3 

Quins? 
 

Estadísticas de uso, si 

9. Altres aspectes a comentar sobre els serveis i els usuaris 
Se ha fomentado que las revistas de la Universidad introduzcan sus fondos en Dadun. Así se alimenta también el 
repositorio de artículos de profesores de la Universidad. 

Difusió i promoció 
10. Organització de jornades i/o congressos per a la difusió dels repositoris  
 

1 

11. Existeix algun blog o espai web del repositori?  
 

No 

Escriu-nos l'adreça 
 

 

 
12. Oficina o servei de difusió al servei dels usuaris  

3 

13. Ús d'estratègies de màrqueting  
 

3 

Quines? Entrevista en un boletín interno de la universidad, carteles. 
14. Altres estratègies de difusió i promoció 
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Universidad de Santiago de Compostela 
Repositorio institucional de la Universidad de Santiago de Compostela 

Rol de la biblioteca 
1. En quin grau participa la vostra biblioteca en la coordinació de departaments i en les 
polítiques de publicació?  

3 

2. La biblioteca assessora als autors sobre l'ús, gestió i avantatges del repositori? (com 
publicar, sobre els drets d’autor, etc.) Si s'editen guies, oficina d'informació i consulta, etc.  

1 

3. La biblioteca gestiona els processos tècnics? (catalogació, indexació, ús de les metadades..)  
 

5 

4. La biblioteca gestiona les plataformes web del repositori? (portal web, blogs,etc.)  
 

4 

5. Característiques del vostre centre.  
    Expliqueu-nos com es duen a terme els punts anteriors al vostre centre 
 

Serveis i usuaris 
6. S'ofereixen serveis de valor afegit?  
    (informes de cites, nombre de descàrregues i consultes, etc)  
 

1 

Quins? 
 

 

7. Es realitzen sessions o altres activitats per a la formació d’usuaris (tutorials, guies d’ús, 
formació sobre el programari, etc.)  

1 

Quines? 
 

 

8. S'apliquen mecanismes d’avaluació sobre l'ús i el coneixement dels repositoris? (enquestes 
de satisfacció, estadístiques d’ús, etc.)  
 

1 

Quins? 
 

 

9. Altres aspectes a comentar sobre els serveis i els usuaris 
 

Difusió i promoció 
10. Organització de jornades i/o congressos per a la difusió dels repositoris  
 

1 

11. Existeix algun blog o espai web del repositori?  
 

No 

Escriu-nos l'adreça 
 

 

 
12. Oficina o servei de difusió al servei dels usuaris  

1 

13. Ús d'estratègies de màrqueting  
 

1 

Quines?  
14. Altres estratègies de difusió i promoció 
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Universitat de les Illes Balears 
Biblioteca Digital de les Illes Balears 

Rol de la biblioteca 
1. En quin grau participa la vostra biblioteca en la coordinació de departaments i en les 
polítiques de publicació?  

5 

2. La biblioteca assessora als autors sobre l'ús, gestió i avantatges del repositori? (com 
publicar, sobre els drets d’autor, etc.) Si s'editen guies, oficina d'informació i consulta, etc.  

5 

3. La biblioteca gestiona els processos tècnics? (catalogació, indexació, ús de les metadades..)  
 

5 

4. La biblioteca gestiona les plataformes web del repositori? (portal web, blogs,etc.)  
 

5 

5. Característiques del vostre centre.  
    Expliqueu-nos com es duen a terme els punts anteriors al vostre centre 
 

Serveis i usuaris 
6. S'ofereixen serveis de valor afegit?  
    (informes de cites, nombre de descàrregues i consultes, etc)  
 

3 

Quins? 
 

Número de descargas de documentos. 

7. Es realitzen sessions o altres activitats per a la formació d’usuaris (tutorials, guies d’ús, 
formació sobre el programari, etc.)  

3 

Quines? 
 

 

8. S'apliquen mecanismes d’avaluació sobre l'ús i el coneixement dels repositoris? (enquestes 
de satisfacció, estadístiques d’ús, etc.)  
 

1 

Quins? 
 

 

9. Altres aspectes a comentar sobre els serveis i els usuaris 
 

Difusió i promoció 
10. Organització de jornades i/o congressos per a la difusió dels repositoris  
 

4 

11. Existeix algun blog o espai web del repositori?  
 

No 

Escriu-nos l'adreça 
 

http://uibdigital.uib.es  

 
12. Oficina o servei de difusió al servei dels usuaris  

 

13. Ús d'estratègies de màrqueting  
 

4 

Quines?  
14. Altres estratègies de difusió i promoció 
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Universidad de Oviedo 

DigiBuo (nombre temporal; en estos momentos el repositorio está en fase de 
implementación) 

Rol de la biblioteca 
1. En quin grau participa la vostra biblioteca en la coordinació de departaments i en les 
polítiques de publicació?  

4 

2. La biblioteca assessora als autors sobre l'ús, gestió i avantatges del repositori? (com 
publicar, sobre els drets d’autor, etc.) Si s'editen guies, oficina d'informació i consulta, etc.  

5 

3. La biblioteca gestiona els processos tècnics? (catalogació, indexació, ús de les metadades..)  
 

5 

4. La biblioteca gestiona les plataformes web del repositori? (portal web, blogs,etc.)  
 

3 

5. Característiques del vostre centre.  
    Expliqueu-nos com es duen a terme els punts anteriors al vostre centre 
 

Serveis i usuaris 
6. S'ofereixen serveis de valor afegit?  
    (informes de cites, nombre de descàrregues i consultes, etc)  
 

1 

Quins? 
 

 

7. Es realitzen sessions o altres activitats per a la formació d’usuaris (tutorials, guies d’ús, 
formació sobre el programari, etc.)  

 

Quines? 
 

 

8. S'apliquen mecanismes d’avaluació sobre l'ús i el coneixement dels repositoris? (enquestes 
de satisfacció, estadístiques d’ús, etc.)  
 

1 

Quins? 
 

 

9. Altres aspectes a comentar sobre els serveis i els usuaris 
 

Difusió i promoció 
10. Organització de jornades i/o congressos per a la difusió dels repositoris  
 

1 

11. Existeix algun blog o espai web del repositori?  
 

No 

Escriu-nos l'adreça 
 

 

 
12. Oficina o servei de difusió al servei dels usuaris  

1 

13. Ús d'estratègies de màrqueting  
 

1 

Quines?  
14. Altres estratègies de difusió i promoció 
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7.1.3.7.1.3.7.1.3.7.1.3. UNIVERSITATS UNIVERSITATS UNIVERSITATS UNIVERSITATS FRANCESESFRANCESESFRANCESESFRANCESES    

    
    
UNIVERSITÉ DE FRANCE COMTÉ 

        
Bonjour, 
Je vous réponds sans remplir le questionnaire qui ne correspond pas à l'usage que nous 
faisons aujourd'hui de notre base d'archive. 
Au départ, elle avait été effectivement conçue dans l'esprit d'une archive ouverte mais elle 
sert uniquement au dépôt des thèses et des mémoires. Il y  a bien quelques dépôts faits par 
des chercheurs mais ils ne sont pas nombreux. 
En effet, notre université a décidé que les autres publications scientifiques seront déposées 
dans HAL, la plate-forme nationale. 
Nous organiserons des extractions de HAL pour faire remonter les signalements dans notre 
base, qui s'appelle : ARTUR-FC. A ce moment là seulement on pourra parler véritablement 
d'une archive ouverte. 
 
Ce sont donc les personnels de la BU qui déposent les thèses et les mémoires, selon les 
règles bibliographiques en vigueur, et qui contrôlent de A à Z l'ensemble des processus 
techniques. 
En outre, nous allons changer de logiciel dans les 2 mois à venir. Nous utiliserons ORI-OAI 
et les thèses répondront au format TEF, défini par l'ABES (Agence bibliographique de 
l'enseignement supérieur). 
Nous sommes en contact avec les écoles doctorales mais plus avec les différents 
laboratoires de recherche. 
 
Il n'y a pas de stratégie de communication vers l'extérieur autre que celle de référencer la 
base dans les répertoires d'archives ouvertes. Il y a eu en revanche beaucoup de 
communication au sein de l'université pour encourager le dépôt des thèses et l'obligation du 
dépôt électronique des thèses. 
 
l'adresse de notre base :   
http://artur.univ-fcomte.fr/cgi-ufc/publishing.bibliotheque.pl?langue=ufc  
 
Je reste cependant à votre disposition. 
Bien cordialement. 
Martine Pochard. 
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Université de Tolouse 

Institut National Polytechnique de Toulouse 
OATAO (Open Access Toulouse Archive Ouverte) 

Rol de la biblioteca 
1. En quin grau participa la vostra biblioteca en la coordinació de departaments i en les 
polítiques de publicació?  

5 

2. La biblioteca assessora als autors sobre l'ús, gestió i avantatges del repositori? (com 
publicar, sobre els drets d’autor, etc.)  
Si s'editen guies, oficina d'informació i consulta, etc.  

5 

3. La biblioteca gestiona els processos tècnics? (catalogació, indexació, ús de les 
metadades..)  

5 

4. La biblioteca gestiona les plataformes web del repositori? (portal web, blogs,etc.)  5 
5. Característiques del vostre centre.  
    Expliqueu-nos com es duen a terme els punts anteriors al vostre centre 
Les chercheurs se contentent de déposer leur article, les bibliothécaires et documentalistes se chargent de 
tout le reste : saisie des métadonnées, contrôle des droits éditeurs, il peut arriver que les bibliothécaires 
retravaillent le PDF s'il nous a été donné en version éditeur. 
Les bibliothécaires chargé du traitement des articles s'appellent ""gestionnaires"", leur travail est organisé et 
contrôlé par d'autres bibliothécaires appelés ""administrateurs"". Pour un bibliothécaire, le temps de travail 
pour mettre en ligne un article est d'environ 42mn par article. 

Serveis i usuaris 
6. S'ofereixen serveis de valor afegit?  
    (informes de cites, nombre de descàrregues i consultes, etc)  

5 

Quins? Statistiques, exports de données, réalisation de profils de chercheurs 
7. Es realitzen sessions o altres activitats per a la formació d’usuaris (tutorials, guies 
d’ús, formació sobre el programari, etc.)  

4 

Quines? 
 

PAs de tutoriel, la formation est réalisée par les ""gestionnaires"" à la demande des chercheurs. 
Mais il n'y a pas besoin d'une formation importante pour déposer dans OATAO, il suffit que 
l'auteur dépose son PDF, tout le reste du travail est réalisé par les bibliothécaires. 
Par ailleurs, il y a des formations documentaires auprès des étudiants en PhD, lors de ces 
formations nous leur expliquons ce qu'est l'open acces et les archives ouvertes, nous leur 
indiquons les principaux entrepots et portails et nous les incitons a participer. 
Enfin, j'informe régulièrement les chercheurs de l'avancée de OATAO, deux interventions par an 
lors des Conseils SCientifiques (réunis tous les 2 mois dans notre université) 

8. S'apliquen mecanismes d’avaluació sobre l'ús i el coneixement dels repositoris? 
(enquestes de satisfacció, estadístiques d’ús, etc.)  

4 

Quins? 
 

Tenue de statistiques tres fines : visites, dépôts, téléchargements des PDF, taux de couverture 
(c'est a dire, nombre d'articles déposé / nombre total d'articles publiés par les chercheurs de 
l'université) 

9. Altres aspectes a comentar sobre els serveis i els usuaris 
 

Difusió i promoció 
10. Organització de jornades i/o congressos per a la difusió dels repositoris  3 
11. Existeix algun blog o espai web del repositori?  No 
Escriu-nos 
l'adreça 

 

12. Oficina o servei de difusió al servei dels usuaris  1 
13. Ús d'estratègies de màrqueting  5 
Quines?  
14. Altres estratègies de difusió i promoció 
Cf ci-dessus : interventions en congrès ou journées d'étude + articles + communication régulière auprès du 
Ministère de la REcherche + formation des étudiants en PhD + 2 interventions par an en Conseil scientifique = 
une stratégie de communication très solide, interne et externe. 
En 2010, je compte déjà 3 présentations en congrès nationaux ou journée d'étude : journée d'étude à 
Bordeaux (40 personnes, février 2010), colloque à Nice (100 personnes, mars 2010), Journées de l'ABES à 
Montpellier (400 personnes, mai 2010)" 
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Université Pierre-Mèndès-France 

Bibliothèque UFR SH Grenoble 2 
DUMAS (Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance) 

Rol de la biblioteca 
1. En quin grau participa la vostra biblioteca en la coordinació de departaments i en les 
polítiques de publicació?  

5 

2. La biblioteca assessora als autors sobre l'ús, gestió i avantatges del repositori? (com 
publicar, sobre els drets d’autor, etc.) Si s'editen guies, oficina d'informació i consulta, etc.  

3 

3. La biblioteca gestiona els processos tècnics? (catalogació, indexació, ús de les metadades..)  
 

5 

4. La biblioteca gestiona les plataformes web del repositori? (portal web, blogs,etc.)  
 

5 

5. Característiques del vostre centre.  
    Expliqueu-nos com es duen a terme els punts anteriors al vostre centre 
La bibliothèque administre actuellement un portail de HAL dédié aux mémoires de niveau Bac+4 et Bac+5. Ce 
portail s'appelle DUMAS : http://dumas.ccsd.cnrs.fr/  
Ce n'est pas une base d'auto-archivage. Seules les structures de documentation, de recherche et 
d'enseignement peuvent y déposer des mémoires d'étudiants. 

Serveis i usuaris 
6. S'ofereixen serveis de valor afegit?  
    (informes de cites, nombre de descàrregues i consultes, etc)  
 

 

Quins? 
 

 

7. Es realitzen sessions o altres activitats per a la formació d’usuaris (tutorials, guies d’ús, 
formació sobre el programari, etc.)  

5 

Quines? 
 

Oui, des formations à la mise en page des mémoires, l'objectif étant de les publier sous 
forme électronique dans la base DUMAS. 

8. S'apliquen mecanismes d’avaluació sobre l'ús i el coneixement dels repositoris? (enquestes 
de satisfacció, estadístiques d’ús, etc.)  
 

 

Quins? 
 

 

9. Altres aspectes a comentar sobre els serveis i els usuaris 
 

Difusió i promoció 
10. Organització de jornades i/o congressos per a la difusió dels repositoris  
 

3 

11. Existeix algun blog o espai web del repositori?  
 

Sí 

Escriu-nos l'adreça 
 

 

 
12. Oficina o servei de difusió al servei dels usuaris  

3 

13. Ús d'estratègies de màrqueting  
 

1 

Quines?  
14. Altres estratègies de difusió i promoció 
Les réseaux documentaires, listes de diffusion professionnelles 
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Université Reims Champagne-Ardenne 

Service commun de documentation de l'Université de Reims Chamapgne-Ardenne 

Rol de la biblioteca 
1. En quin grau participa la vostra biblioteca en la coordinació de departaments i en les 
polítiques de publicació?  

1 

2. La biblioteca assessora als autors sobre l'ús, gestió i avantatges del repositori? (com 
publicar, sobre els drets d’autor, etc.) Si s'editen guies, oficina d'informació i consulta, 
etc.  

2 

3. La biblioteca gestiona els processos tècnics? (catalogació, indexació, ús de les 
metadades..)  
 

5 

4. La biblioteca gestiona les plataformes web del repositori? (portal web, blogs,etc.)  
 

1 

5. Característiques del vostre centre.  
    Expliqueu-nos com es duen a terme els punts anteriors al vostre centre 
Notre archive ouverte ne concerne pour le moment que la diffusion en ligne des thèses soutenues dans notre 
université. Les bibliothécaires gèrent la mise en ligne, le signalement et l'indexation des documents apportés 
par les auteurs sur clé USB ou autres supports.  
Nous apportons par ailleurs des conseils sur le dépôt des publications dans les archives ouvertes en général, 
et plus particulièrement dans le dispositif national HAL et proposons occasionnellement une aide au dépôt. 

Serveis i usuaris 
6. S'ofereixen serveis de valor afegit?  
    (informes de cites, nombre de descàrregues i consultes, etc)  

1 

Quins? 
 

Pas vraiment. 

7. Es realitzen sessions o altres activitats per a la formació d’usuaris (tutorials, guies 
d’ús, formació sobre el programari, etc.)  

2 

Quines? Nous intervenons dans la formation des doctorants pour leur expliquer notamment le principe de 
archives ouvertes et plus particulièrement le circuit de la thèse à l'université de Reims 
Champagne-Ardenne. 

8. S'apliquen mecanismes d’avaluació sobre l'ús i el coneixement dels repositoris? 
(enquestes de satisfacció, estadístiques d’ús, etc.)  

 

Quins? non 
9. Altres aspectes a comentar sobre els serveis i els usuaris 
Notre système est très faiblement alimenté. Seules les thèses en ligne sont diffusées de cette manière. 
Faute de projet à l'échelle de l'université, nous préférons diriger nos usagers vers les dispositifs d'archives 
ouvertes existants et plus particulièrement HAL (Hyper Articles en ligne) développé par le CNRS. 

Difusió i promoció 
10. Organització de jornades i/o congressos per a la difusió dels repositoris  
 

3 

11. Existeix algun blog o espai web del repositori?  
 

No 

Escriu-nos 
l'adreça 
 

 

 
12. Oficina o servei de difusió al servei dels usuaris  

 

13. Ús d'estratègies de màrqueting  
 

 

Quines? non 
14. Altres estratègies de difusió i promoció 
 
 


