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Introducció

Com ja s'ha dit anteriorment, el procés de cerca i recuperació d'informació

s'inicia amb la consulta que un usuari dirigeix a un servei d'informació, després

de detectar la necessitat d'informació.

Una vegada definida la necessitat d'informació de l'usuari, sorgeix en la ment

del documentalista aquesta pregunta: on puc trobar la informació que l'usuari

em demana?

S'entra llavors en la segona fase del procés de cerca i recuperació: la identifica-

ció de les fonts d'informació idònies per a resoldre la consulta de l'usuari.

En aquest mòdul s'estudiaran únicament les fonts�d'informació amb què nor-

malment es treballa en una biblioteca o un centre�de�documentació, cen-

trant-se en els canvis que els suports electrònics i les tecnologies de la comu-

nicació hi han anat incorporant.

Vegeu

Per a més informació, podeu
consultar el mòdul "Introduc-
ció a la cerca i recuperació de
la informació" d'aquest materi-
al didàctic.

Aquest enfocament està motivat per la necessitat d'adaptar l'estudi d'aquesta

assignatura a les necessitats reals de l'usuari actual. I és que, avui en dia, la

informació es genera en grans quantitats, la qual cosa provoca que al seu torn

la seva demanda també sigui molt gran. Per aquest motiu els usuaris, i especi-

alment els investigadors, necessiten dades precises i actualitzades, i valoren en

un grau elevat la rapidesa amb què la unitat d'informació els les pot propor-

cionar. És per això que els recursos electrònics, amb l'ajut d'una col·lecció im-

presa bàsica, s'han convertit en l'eix fonamental d'aquests serveis. Principal-

ment perquè han eliminat les barreres de l'espai i el temps, però, a més, perquè

s'han aprofitat d'avantatges com una facilitat d'accés més gran, gran capacitat

d'emmagatzematge, més difusió, ampliació de les possibilitats de consulta, etc.

Vegeu

S'aprofundirà en la tipolo-
gia i les classificacions de
les fonts d'informació en
l'assignatura Introducció a les
fonts d'informació.
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1. Definició de fonts d'informació

No és fàcil definir què són les fonts d'informació a causa de l'amplitud d'aspectes

que inclou aquest concepte i de la confusió terminològica que s'ha anat esta-

blint al llarg d'anys d'estudi.

Es pot dir que les fonts d'informació són tots aquells instruments i re-

cursos que serveixen per a satisfer les necessitats informatives de qual-

sevol persona, s'hagin creat o no amb aquesta finalitat i siguin utilitza-

des directament per la persona interessada o per un professional de la

informació com a intermediari (Villaseñor, 1998, pàg. 31).

En aquest sentit es pot considerar font d'informació tot allò que proporciona

la informació que algú busca, independentment de la seva naturalesa.

Fonts d'informació, bibliografia i obres de referència

Convé tenir en compte que en l'àmbit de la documentació, a causa de teories establertes
des de fa molts anys, hi ha el costum d'equiparar fonts d'informació, amb bibliografia i obres
de referència, arribant fins i tot a identificar-les com una mateixa cosa. Tanmateix, aquests
tres conceptes no es poden considerar sinònims i convé aclarir-los abans de continuar
endavant.

Les bibliografies o repertoris�bibliogràfics s'encarreguen de la descripció i presentació
de diferents recursos d'informació, com ara monografies, publicacions periòdiques, ar-
ticles, informes, tesis i altres tipus de documents, organitzats segons diferents paràme-
tres. També es pot dir que una bibliografia és un conjunt de referències bibliogràfiques
sobre un tema. El seu principal objectiu és descriure i identificar documents, mentre que
el de les fonts d'informació és transmetre coneixement. Per tant, es dedueix que font
d'informació és un tot més ampli que engloba tots els recursos informatius, entre els
quals hi ha les bibliografies.

Per la seva banda, les obres�de�referència són fonts d'informació de caràcter documental
utilitzades habitualment en el servei de referència de les biblioteques i en centres de do-
cumentació per a atendre les demandes informatives dels seus usuaris (Villaseñor, 1998,
pàg. 30). El seu objectiu és proporcionar a l'usuari la informació puntual que necessita de
la manera més ràpida possible. Solen tenir un criteri de classificació de les informacions
que contenen, cosa que en facilita la consulta. Segons això, igual que en el cas de les
bibliografies, les obres de referència són un tipus concret de fonts d'informació i no un
terme sinònim.

Fonts d'informació

Poden ser fonts d'informació
tant un llibre com una perso-
na, un objecte o una institució.
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2. Les fonts d'informació, els suports òptics i les
xarxes de telecomunicacions

La conversió de la informació, tradicionalment en format imprès, a un suport

electrònic accessible per mitjà del web s'ha accelerat de manera vertiginosa en

els últims anys, i ja comença a ser habitual que molts documents es publiquin

únicament en format digital. El desenvolupament tecnològic en el camp de la

informació s'ha centrat en els aspectes següents:

1) L'adopció de suports òptics que permeten un emmagatzematge

d'informació més gran en un espai cada vegada més reduït.

2) El desenvolupament de sistemes automatitzats de gestió de bases de dades

amb funcionalitats creixents i tanmateix amb simplicitat més gran amb

vista a l'usuari final.

3) El desenvolupament de xarxes de comunicació.

Aquest fet és alhora causa i resultat de la creixent demanda que els usuaris fan

de les fonts d'informació en format electrònic. Per aquest motiu a les bibliote-

ques i els centres de documentació és ja molt habitual que una bona part de

la seva col·lecció sigui en aquest suport.

El CD-ROM, que fins i tot fa poc era un suport nou, que aportava grans avan-

tatges per la seva capacitat d'emmagatzematge i facilitat de consulta, ja ha co-

mençat a ser reemplaçat pel DVD, però sobretot per la informació accessible

via web. De fet, les obres de referència, com ara enciclopèdies, diccionaris o

anuaris estadístics, es publiquen en CD-ROM, DVD i fins i tot en seus web.

Aquests suports aporten clars avantatges davant el suport tradicional, que és

el paper. Entre ells, els següents:

• Gran capacitat d'emmagatzematge.

• Rapidesa d'accés.

• Possibilitat de consulta en qualsevol moment sense dependre d'horaris.

• Possibilitat que més d'un usuari les pugui consultar alhora.

• Simplificació del procés de cerca.

• Incorporació d'altres tipus de dades, a més de text, com són sons, imatges

en moviment, etc.

• Possibilitat d'exportar la informació en un format directament recuperable

per a l'usuari en els seus fulls de càlcul, processadors de textos, etc.

Tots aquests avantatges han afavorit que es produeixin els fenòmens següents:
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• La generalització a la xarxa d'OPAC, bases de dades bibliogràfiques i tex-

tuals, documents a text complet, etc.

• La creació d'intranets que aprofitin les instal·lacions de la xarxa Internet

per a donar servei únicament a la xarxa interna de les institucions, difo-

nent recursos d'informació interns consultables des de qualsevol ordina-

dor connectat a la xarxa local de la institució esmentada.

• Serveis de valor afegit com les alertes informatives automàtiques, espais

personals configurables per l'usuari final segons les seves necessitats, in-

formació sobre les citacions que reben els documents, etc.

• Interoperativitat entre recursos informatius com les bases de dades biblio-

gràfiques, catàlegs de biblioteques i revistes electròniques.

EBSCOHOST

Com a exemple, veurem EBSCOHOST. Es tracta d'una plataforma que proporciona accés
a bases de dades bibliogràfiques de diferents productors, com, per exemple, les base de
dades Agricola, INSPEC, ERIC, etc. Aquestes bases, en principi, recullen dades bibliogrà-
fiques dels documents, com ara el títol, l'autor, la font de publicació, l'idioma en què
estan escrits, etc. A més, ofereixen altres camps de valor afegit, que són els camps de
resum i el de matèries.

EBSCOHost facilita que aquestes bases de dades, en principi diferents entre elles, ja que
són produïdes per institucions diferents, es puguin interrogar amb un únic llenguatge, o
el que és el mateix, es puguin consultar per mitjà d'un única interfície de recerca. Però,
a més de les dades bibliogràfiques que EBSCOHost proporciona per a cada registre, hi
ha unes dades addicionals que permeten que des de la mateixa base de dades, malgrat
que sigui referencial, fent un clic en un enllaç denominat Text complet en vincle, es pugui
accedir al text complet de l'article la referència bibliogràfica del qual es visualitza; sempre
que la biblioteca que tingui subscrita la base de dades tingui subscrita també la revista
electrònica que conté aquest article o que aquesta revista es trobi gratuïta en web.

Les imatges següents mostren com interopera EBSCOHOST amb altres recursos de la bi-
blioteca. Per mitjà d'aquesta plataforma s'ha consultat la base de dades Avery�Index�to
Architectural�Periodicals. En les primeres imatges es pot observar com, malgrat que
Avery�Index sigui una base de dades referencial, es pot acabar obtenint el text complet
de l'article que ens interessa; això és possible perquè la biblioteca té subscrita la versió
electrònica de la revista font o perquè la base de dades ha creat eines per a establir vincles
amb revistes que estiguin disponibles gratuïtament a Internet.
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Aquesta mateixa interfície, a més, dóna informació sobre si la biblioteca té subscrita la
revista a la qual pertany l'article que es visualitza, i no solament això, sinó que, fent clic
en un enllaç comprovar OPAC, realitza una consulta directament sobre el catàleg de la
biblioteca de la manera que mostra la imatge següent. Aquesta funció és molt útil per a
l'usuari, ja que amb una única consulta coneix l'existència d'articles sobre la temàtica que
li interessa i si les revistes en les quals s'han publicat són a la biblioteca del seu centre.

És patent, tant per a la indústria de la informació com per a les biblioteques

i els centres de documentació, que el fet que la informació es pugui produir i

distribuir per mitjà d'Internet ha comportat un gran avenç. Tanmateix, també

ha portat nous problemes (García Moreno, 2000):

• Sobreabundància d'informació.

• Dificultats per a localitzar informació de forma precisa.

• Problemes per a emmagatzemar els milers de milions de dades i documents

que es creïn en format electrònic.

Aquests nous rumbs de la informació plantegen també una sèrie de paradoxes

que han estat clarament expressades per Lluís Codina (Codina, 2005):
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• L'abundància d'informació és el principal fre a la seva utilització, perquè

el que consumeix la informació no és electricitat ni petroli, sinó temps

d'atenció de l'usuari.

• Quan donem informació no deixem de posseir-la nosaltres també.

• El problema de la informació, lluny de ser la seva escassetat, és la fal-

ta d'habilitat per a trobar-la de forma selectiva... i d'utilitzar-la de forma

intel·ligent.

• Com que hi ha tanta informació, la informació en si mateixa perd valor,

mentre que cada vegada té més valor la metainformació: informació sobre

la informació.
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3. Tipus de fonts d'informació

A continuació convé estudiar els diferents tipus de fonts d'informació amb

què documentalistes i usuaris han de treballar. S'ha de tenir en compte que

actualment la difusió i explotació d'aquestes fonts, en molts casos, ja es fa

per mitjà d'eines d'informació disponibles a Internet, com són: portals, bases

de dades, OPACS, biblioteques digitals, plataformes, etc. Aquest tipus d'eines

s'estudiaran en els mòduls següents. Aquí ens centrarem a definir breument

els diferents tipus de fonts d'informació.

Existeixen diversos criteris per a classificar les fonts d'informació, un dels més

habituals és el que té en compte el nivell d'informació que proporcionen o grau

de transformació dels continguts. D'acord amb aquests criteris, es distingeixen:

• Fonts�primàries�o�directes: són aquelles que proporcionen la informació

directament en la seva forma original sense necessitat d'haver de recórrer

a una altra font.

• Fonts�secundàries�o�indirectes: són aquelles que en lloc de facilitar direc-

tament la informació que es busca, indiquen quines fonts la poden pro-

porcionar. Es tracta de fonts que comunament han estat conegudes com a

repertoris bibliogràfics, bibliografies, índexs, catàlegs, etc.

• Fonts�terciàries: contenen informació sobre les fonts secundàries i la re-

meten. Aquest tipus de fonts faciliten el control i l'accés a tota la gamma

de repertoris d'obres de referència. Per exemple: bibliografies de bibliogra-

fies, guies d'obres de referència o cercadors de cercadors. A vegades també

apareixen sota l'epígraf de fonts secundàries refoses.

A continuació es realitzarà un repàs de les principals topologies documentals,

recalcant especialment les anomenades obres de referència o de consulta.

Els tipus�de�fonts�d'informació més importants són els següents:

1)�Publicacions�periòdiques (periodicals, serials, journals). Tota publicació, im-

presa o no, que apareix en lliuraments successius i seguint un ordre numèric

o cronològic durant un període de temps sense límit fixat (ISBD(S)).

Publicacions periòdiques

A causa que la terminologia per a designar-les no és del tot clara, es parla de publicacions
periòdiques, publicacions seriades o revistes indistintament.
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Les revistes han estat unes de les primeres fonts d'informació que han aprofitat

els avantatges dels suports electrònics i sobretot d'Internet i el WWW, gràcies

a aquest fet han abaratit costos de producció i distribució.

Tanmateix, la progressiva desaparició de les revistes en format paper presenta

alguns inconvenients per als serveis d'informació:

• Els editors han redireccionat la seva política de subscripcions a l'oferta de

paquets complets de revistes i col·leccions temàtiques, deixant la bibliote-

ca o el centre de documentació sense capacitat per a poder seleccionar les

revistes que més s'adeqüin a les seves necessitats.

• El manteniment de les col·leccions subscrites al llarg dels anys s'ha con-

vertit en una incògnita. I és que, mentre una revista està en curs o mentre

es manté la subscripció, els seus exemplars es mantenen al servidor web

accessibles per als usuaris de la institució que la subscriu. Tanmateix, això

no garanteix el que pugui passar quan es deixi de publicar o subscriure, la

qual cosa representa un seriós obstacle per als autors, que volen que la seva

obra perduri, si és possible, indefinidament, i per a les biblioteques, que

poden passar de tenir una àmplia col·lecció electrònica a no tenir cap fons.

Malgrat aquests inconvenients, les revistes en format electrònic són cada ve-

gada més nombroses a causa de l'activitat incessant dels investigadors i els

avantatges que ofereix aquest suport.

2)�Monografies. La norma ISO 5127-2 considera una monografia aquella pu-

blicació que conté text, il·lustracions o totes dues coses, de forma directament

llegible, que es presenta completa en un únic volum o un nombre finit de

volums i que conté, des del punt de vista del contingut, un estudi detallat i

complet d'una matèria determinada.

Les monografies han estat, tradicionalment, la font d'informació per

excel·lència. Tanmateix, el seu principal inconvenient és que la informació

que recullen no està tan actualitzada com la de les publicacions periòdiques.

En contraposició, ofereixen una informació molt exhaustiva sobre el tema del

qual tracten.

Fa uns anys es va pronosticar la desaparició del llibre imprès a causa del llibre

electrònic. Avui, sembla evident que aquest fet no arribarà a ocórrer perquè el

llibre imprès presenta importants avantatges sobre l'electrònic, sobretot quan

es tracta de llibre divulgatiu. No obstant això, es comencen a comercialitzar

col·leccions de llibres electrònics, que ja comencen a ser comunes en els fons

de les biblioteques i els centres de documentació.
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Si bé és cert que la seva lectura és incòmoda, aquest format aporta a les bibli-

oteques els avantatges ja esmentats de superació de les barreres de l'espai i el

temps per a la seva consulta. A més, permet que més d'un usuari pugui con-

sultar la mateixa monografia alhora.

NetLibrary

Col·lecció de llibres electrònics de diverses disciplines del coneixement. Permet accedir
als documents mitjançant una recerca o una llista de títols (http://www.netlibrary.com/).

3)�Actes� de� congressos (conference proceedigns).Recullen resultats parcials o

breus informes d'investigacions que es duen a terme en diferents instituci-

ons. En els congressos es tracten temes molt específics i, generalment, molt

d'actualitat. Aquest tipus de fonts, juntament amb les publicacions periòdi-
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ques, són les que menys temps triguen a presentar la informació sobre les úl-

times investigacions; encara que només ofereixin el més representatiu, els úl-

tims avenços o els mètodes utilitzats.

Com en la resta de les fonts primàries, les actes de congressos també es co-

mencen a publicar en format electrònic. Cada vegada és més comú acudir a

un congrés i rebre les actes en paper a més de fer-ho en CD-ROM o en DVD.

De vegades, fins i tot, només en suport electrònic. D'altra banda, comença a

ser comú que una vegada celebrat el congrés es publiquin al seu web els textos

complets o les presentacions de les comunicacions.

Això és de summa importància en una font d'aquest tipus que durant molt

de temps s'ha considerat "literatura grisa" perquè no es comercialitzava per les

vies normals i era de difícil accés si no s'havia acudit a l'esdeveniment.

Encara que les actes continuïn formant part de l'anomenada literatura grisa,

aquest fenomen a poc a poc s'inverteix i cada vegada és més habitual trobar

actes a la Xarxa, sia gratuïtament als webs dels congressos o sia recopilats per

les institucions que els organitzen, que les posen a disposició dels usuaris mit-

jançant subscripció.

4)�Tesis�doctorals. Són investigacions realitzades per a obtenir el títol acadè-

mic de doctor. Recullen tot el que s'ha publicat sobre un tema i solen ser la font

d'informació més exhaustiva sobre aquest àmbit específic del coneixement.

Són una bona font d'informació perquè al principi presenten sempre un estat

de la qüestió de la matèria, que s'ajunta del suport d'una llista de referències

de treballs anteriors, tanmateix tenen un escàs marge de difusió, per aquest

motiu també es consideren literatura grisa.

Com en els casos anteriors, durant molts anys, les tesis doctorals han utilitzat

el paper com a suport i igual que les actes de congressos, les tesis (sempre

que no s'hagin publicat posteriorment com una monografia) s'han considerat

literatura grisa, perquè accedir-hi era difícil perquè no s'editaven i no es venien.

TDX: tesis doctorals en xarxa

Repositori de tesis doctorals a text complet llegides en universitats majoritàriament cata-
lanes, encara que comença a recollir tesis doctorals d'altres universitats espanyoles (http:/
/www.tdx.cbuc.es/).

Tanmateix, en aquest tipus de font també s'hi ha generalitzat l'ús del CD-ROM

i el DVD com a suport addicional al paper. Això ha afavorit la creació de "dipò-

sits electrònics" a les universitats per a recollir-les a text complet i posar-les a

disposició de la seva comunitat universitària o amb accés a tot el món.

IEEE Xplore

Aquest és el cas de la col·lecció
IEEE Xplore en la seva secció
IEE Conference Proceedings.
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NDLTD. Theses & Dissertations Catalog

Repositori internacional de tesis doctorals. Permet la consulta de més de 9.000 projectes
de final de carrera, tesines i tesis doctorals a text complet generats per les universitats de
la xarxa (http://zippo.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon).

Els "dipòsits electrònics" esmentats reben el nom de repositoris i encara que no

van néixer amb la intenció d'arxivar tesis, sinó preprints i documents de treball,

es converteixen en una font de gran valor i importància, no solament per a

recollir tesis, sinó també com a arxius electrònics de tot tipus de documents.

TESEO

Encara que de tipus referencial d'àmbit espanyol, es pot destacar també la base de dades
TESEO, que recull informació sobre les tesis doctorals llegides a Espanya des de l'any 1976.

5)�Informes�tècnics. Són documents que recullen els resultats, parcials o to-

tals, de treballs d'investigació realitzats per persones, institucions o empreses.

Són documents únics que moltes vegades no es publiquen. Aquests documents

no es distribueixen per mitjà de llibreries, ni d'agències de subscripcions. No

existeix un organisme que coordini la seva publicació, difusió i subministra-

ment, per la qual cosa també es consideren literatura grisa.

No obstant això, des de fa uns anys, algunes agències governamentals, centres

d'investigació i universitats faciliten el text complet dels seus informes tècnics

o els seus resums per mitjà de bases de dades o de repositoris a Internet (García

Santiago, 2004).

Exemples d'accés a informes tècnics

Department of Energy (DOE) Information Bridge. Permet l'accés gratuït al text complet
dels informes d'investigació i desenvolupament del Departament d'Energia dels EUA.

Networked Computer Science Technical Referente Library (NCSTRL). Repositori que
recull informes tècnics d'informàtica de les universitats que imparteixen aquesta carrera.
Permet que es descarregui el text complet de la gran majoria dels informes que recull.
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6)�Patents. Són títols de propietat industrial atorgats per l'estat als autors de

les invencions. Aquests títols concedeixen a l'inventor el dret d'explotació en

exclusiva al territori nacional, durant vint anys. En canvi, l'inventor ha de

donar a conèixer públicament la invenció.

Exemples d'accés a patents

US Patent Database. Recull sobre patents dels EUA des de la primera patent del 1790 fins
avui.

Espacenet. Recull dades bibliogràfiques de les patents publicades en els dos últims anys
en qualsevol estat membre de l'Organització Europea de Patents, i també les de l'Oficina
Europea de Patents i les de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual. A més, es
disposa dels documents complets en format PDF.

Les patents també són literatura grisa i, igual com la resta de fonts que hem vist

fins ara, la seva difusió s'ha vist facilitada pels suports electrònics i Internet.

Existeixen bases de dades que en recullen referències i també el text complet.

Algunes són gratuïtes, d'altres, de pagament.

7)� Normes. Segons l'ISO (International Standard Organisation), són docu-

ments establerts per consens i aprovats per un organisme reconegut que pro-

porcionen a uns usuaris habituals regles i línies directores per a determinades

activitats o resultats, generalitzant així un nivell d'ordre òptim en un context

donat; encara que no s'hagin de complir obligatòriament. Es tracta de litera-

tura grisa perquè són documents destinats a un públic minoritari i no es dis-

tribueixen per vies comercials. De moment són poques les biblioteques que

les inclouen entre els seus fons.

ISO i AENOR

L'organisme internacional que s'encarrega de la normalització és l'ISO que ja hem esmen-
tat abans. A cada un dels països hi ha agències que tradueixen i publiquen les normes ISO
als seus idiomes respectius. A Espanya és l'AENOR, Agència Espanyola de Normalització,
l'encarregada de la normalització i certificació. Les normes que emet es coneixen com a
normes UNE (una norma espanyola).

Organismes que generen normes

Hi ha altres organismes reconeguts internacionalment que generen normes, com són
l'ASTM (American Society for Testing and Materials) o el DIN (Deutsches Institut für
Normung).

8)�Publicacions�oficials. Es tracta de documents oficials i governamentals

editats per ordre i a compte de qualsevol autoritat pública. Els diaris ofici-

als, les publicacions i els informes de caràcter administratiu que emana de

l'administració, etc., es consideren publicacions oficials.

Les institucions governamentals també han incorporat els suports electrònics

i el web per a distribuir a tots els ciutadans la documentació que produeixen.

De fet, la publicació a Internet d'informació de les administracions públiques
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té efectes constatables: en l'actualitat és més fàcil buscar i comparar informació

sobre serveis públics, sobre drets i deures, sobre diferents propostes polítiques,

etc. (Rosa; Senso, 2003.)

Exemples d'accés a publicacions oficials

Són exemples de publicacions oficials:

• BOE (Butlletí Oficial de l'Estat)

• Diari Oficial de la Unió Europea

9)�Prepublicacions. Són versions preliminars d'un treball que el seu autor

pensa enviar a una revista per a publicar-lo formalment, però que prèviament

distribueix entre un grup de departaments o col·legues que treballen en la seva

mateixa àrea d'interès, amb l'objecte primer de rebre crítiques, comentaris i

suggeriments, i segon d'anunciar les tendències i els resultats de la investigació

que desenvolupa (Barrueco; Krichel, 2000). Per aquest motiu són importants

com a font d'informació. Es coneixen també amb el nom de documents de tre-

ball i en anglès com a preprints, working papers o discussion papers.

La distribució dels preprints ha estat el procés de comunicació científica que

més ràpidament s'ha beneficiat de la generalització de les xarxes teleinformàti-

ques (Barrueco; Krichel, 2000) i es comença a generalitzar en els departaments

d'investigació la creació de repositoris en els quals dipositar aquests documents

electrònics.

ArXiv

El primer repositori de documents de treball va ser ArXiv. És un sistema dissenyat per Paul
Ginsparg per a l'emmagatzematge i la distribució de prepublicacions i informes científics
en l'àrea de física. Avui continua essent un dels més importants.
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4. Les obres de referència

Des d'un punt de vista funcional, les obres de referència proporcionen infor-

mació ràpida i precisa. Des d'un punt de vista descriptiu, contenen informa-

cions concretes i ordenades.

Les obres de referència tenen la particularitat que es poden utilitzar per a re-

soldre qualsevol dubte o localitzar i comprovar dades de tot tipus. És a dir,

concentren en una única font notícies el coneixement detallat de les quals

exigiria la lectura de moltes fonts d'informació diferents.

El seu principal objectiu és proporcionar a l'usuari informació ràpida

i segura sobre esdeveniments, dades numèriques i estadístiques, perso-

natges, conceptes, topònims i un llarg etc. Les fonts que proporcionen

informació bibliogràfica també es consideren obres de referència.

Com es pot deduir del que hem comentat anteriorment, les obres de referèn-

cia constitueixen un grup molt heterogeni de fonts d'informació, per la qual

cosa per al seu estudi convé classificar-les en funció del grau d'informació que

proporcionen. Així es pot parlar de:

1) Obres de referència d'informació directa, immediata o primària: proporcio-

nen directament la informació original que es busca, sense necessitat d'haver

de recórrer a una altra font. Per exemple, diccionaris, enciclopèdies, atles, etc.

2) Obres de referència d'informació indirecta, diferida o secundària: no pro-

porcionen directament la informació que es busca. Aquest tipus de fonts pre-

senten una descripció bibliogràfica dels documents susceptibles de contenir la

informació que es busca. Es tracta de fonts que comunament han estat cone-

gudes com a repertoris bibliogràfics, bibliografies, índexs, etc.

3) Obres de referència d'informació terciària o secundària refosa.

4.1. Obres de referència d'informació primària

Les principals tipologies d'obres de referència d'informació són:

• Enciclopèdies. Són obres de referència en les quals es recull i exposa de

manera ordenada el conjunt dels coneixements referents a diferents matè-

ries.

Les enciclopèdies electròniques cada dia adquireixen més apogeu i im-

portància. Gràcies al tractament electrònic de dades i a la utilització del

Exemples d'enciclopèdies

Encyclopaedia britannica
Enciclonet
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CD-ROM i el DVD, es presenten en petits suports, fàcils de transportar,

que contenen una immensa quantitat d'informació textual, dades, gràfics,

imatges animades o no, so, etc. A més, organitzen la informació de múl-

tiples formes: índex alfabètic, temàtic, de llocs, de temps, etc., cosa que

fa possible localitzar-la i recuperar-la per nombroses vies d'accés i d'una

manera increïblement senzilla per a l'usuari.

No obstant això, aquest tipus de font també comença a fer ús de la xarxa

i cada vegada és més habitual que grans enciclopèdies puguin subscriure's

en format web.

• Diccionaris. Són obres de referència d'informació primària que registren

el vocabulari d'una ciència o tècnica. Generalment s'ordenen alfabètica-

ment. Se solen utilitzar per a consultar el significat de termes concrets.

Exemples de diccionaris

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española

Dictionary of Science and Technology. Londres: Academic Press.

Es pot consultar en línia gratuïtament a http://www.harcourt.com/dictionary/

• Anuaris. Són obres de referència que es publiquen cada any i resumeixen

els fets i estadístiques de l'any precedent. El contingut se sol organitzar a

partir d'un criteri representatiu de la informació que conté l'anuari: una

relació de matèries, noms, organismes, etc. Normalment s'editen impresos,

però cada vegada és més freqüent que es realitzin en suports automatitzats,

com el CD-ROM o en línia.

Exemples d'anuaris

Anuari El País. Accessible en línia mitjançant subscripció. Recull les dades relacionades
amb l'actualitat de l'últim any, des dels resultats de les eleccions generals fins a les es-
tadístiques oficials sobre la criminalitat al nostre país.

• Fonts�estadístiques. Són obres de referència primàries. L'estadística s'ha

convertit en un instrument d'anàlisi i presa de decisions de gran importàn-

cia entre els professionals i ciutadans que volen estar informats. Permeten

calcular patrons o conductes per mitjà de les dades que donen.

Exemples de fonts estadístiques

Pàgina de l'Instituto Nacional de Estadística
Pàgina de l'Institut d'Estadística de Catalunya

• Directoris. Són obres de referència primàries. Presenten llistes d'entrades

relatives a persones o organismes que permeten la seva localització o

adreça, segons un ordre comunament alfabètic.
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Directoris

En aquesta imatge presa de la base de dades directori DICODI s'aprecia que les dades
que es recullen sobre l'empresa MODASUR estan relacionades amb la seva adreça postal,
telèfon, activitat empresarial, nombre d'empleats, etc.

Els directoris de què tractem aquí no s'han de confondre amb les eines de

recerca a Internet que s'estudiaran en el mòdul 4.

• Fonts�d'informació�biogràfica. Es coneixen també com a qui és qui o who's

who, són diccionaris que proporcionen dades o qualsevol tipus de referèn-

cia relacionada amb la vida o obra de personalitats destacades en diferents

àmbits del saber, normalment contemporanis i vius. Generalment tenen

un ordre alfabètic. Les versions en línia d'aquest tipus de fonts comencen

ja a ser habituals.

4.2. Obres de referència d'informació secundària

Les obres de referència d'informació secundària més importants són:

• Repertoris�bibliogràfics�o�bibliografies. Són conjunts de referències bi-

bliogràfiques de documents primaris. Amb el desenvolupament de les tec-

nologies les bibliografies s'han informatitzat, s'han convertit així en bases

de�dades que poden ser de caràcter multidisiciplinari o especialitzat i que

proporcionen informació bibliogràfica únicament o informació bibliogrà-

fica i analítica (resums, paraules clau).

Exemples de bibliografies

Les dades en aquest tipus de fonts es representen de la manera següent:

Exemples de fonts
d'informació biogràfica

Biography.com



© FUOC • P06/09046/00261 22 Les fonts d'informació

Registre extret de la base de dades bibliogràfica FSTAa la plataforma ERL.

Es pot observar que no apareix el text complet del document sinó informació detallada
que facilita la identificació del document. Per exemple, autor, títol, font, adreça de l'autor,
etc.

• Catàlegs. Són l'inventari total o parcial dels fons que es conserven en una

unitat d'informació, presentats en un ordre específic: autor, matèries, tí-

tols, etc. Són fonts d'informació que funcionen moltes com a bibliografies.

Tanmateix, les diferències entre aquests dos tipus de fonts d'informació

estan determinades pels aspectes següents: els catàlegs són l'inventari dels

fons bibliogràfics de biblioteques i institucions en els quals, a més de les

referències bibliogràfiques, es donen dades per a la localització dels docu-

ments (les bibliografies no especifiquen on es pot ubicar el material.) Per la

seva banda, les bases de dades presenten informació bibliogràfica donant

a més la quantitat més gran d'informació sobre cada registre: referència

bibliogràfica, resum, descriptors, ubicació del document i en alguns casos

fins i tot permeten l'accés directe al text complet.

Exemples de catàlegs

Catàleg de la Biblioteca Nacional

Catàleg de la Library of Congress

Catàleg col·lectiu Rebiun

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya

4.3. Obres de referència d'informació terciària

Les fonts terciàries per excel·lència són les bibliografies de bibliografies i les

guies d'obres de referència.

Exemple d'informació terciària

En l'adreça http://www.ucm.es/BUCM/94-6.html es pot trobar un catàleg de bases de
dades bibliogràfiques elaborat per la Universitat Complutense. Es pot observar que es
tracta d'un repertori en el qual es descriuen breument bases de dades bibliogràfiques.

Buscopio: cercador de cercadors que recopila motors de cerca, organitzats temàticament
i geogràficament.
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5. Avaluació de les fonts d'informació

Saber treballar amb les fonts d'informació no significa conèixer-ne només la

tipologia i com trobar-hi informació, sinó que implica també saber avaluar-les.

Els criteris a l'hora d'avaluar la qualitat d'una font d'informació a Internet són

els següents:

• Autoria. És molt comú relacionar la qualitat d'un document en funció de

qui l'ha escrit o quina institució li dóna suport. Per aquesta raó, en una

pàgina web, l'autor, sia una persona o un organisme, ha d'aparèixer a la

pàgina com a tal. Si la font a Internet no té aquesta informació, com es pot

verificar? Però, a més, com més prestigi tingui l'autor en la matèria sobre

la qual escriu, més gran serà, en principi, la qualitat de la pàgina. Es pot

dir, per tant, que el prestigi d'un autor o d'una institució infereix fiabilitat

a les dades que apareixen publicades en la font a Internet.

Per això és un indicador de la qualitat d'un recurs a Internet el fet que hi

hagi present informació explícita sobre l'autoria. Un web ben concebut ha

de tenir un apartat on s'expliqui sense ambigüitat i amb el màxim detall

possible: a qui s'ha d'atribuir la responsabilitat del recurs; qui són els edi-

tors o distribuïdors del recurs (Codina, 2000).

• Rigor�del�contingut. Es refereix a la cura amb què ha estat preparada la

informació. No sempre es pot estar segur respecte a això, i amb freqüència

és necessari guiar-se per indicis més o menys (in)directes. Alguns d'aquests

indicis són la menció d'altres fonts, la menció de dades concretes (dates,

autors, estadístiques), l'absència de judicis de valor gratuïts, la separació

acurada entre opinió i informació, etc., per no esmentar l'absència d'errors

ortogràfics (Codina, 2000).

• Estabilitat. Es refereix a la possibilitat d'accedir a la font d'informació sem-

pre que es necessiti. És molt important que una font en aquest suport no

presenti problemes d'accés a causa de la inestabilitat del servidor en el qual

estigui allotjada.

• Accessibilitat. Un recurs informatiu en aquest mitjà serà accessible si fuig

d'efectes visuals que fan que entrar a la pàgina web que l'allotja sigui exces-

sivament lent. Però sobretot si suporta diferents versions de navegadors.

Són nombroses les fonts que només es poden visualitzar si s'usa una de-

terminada versió d'un navegador o que necessiten la instal·lació de con-

nectors i programaris específics. Per exemple, aquelles que comencen amb

animacions de Flash. En ambdós casos la pàgina ha de donar facilitats per
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a descarregar aquests connectors i informar sobre les versions de navega-

dors que suporta.

• Amigabilitat�i�facilitat�d'ús.Una font d'informació a Internet no ha de

descuidar els aspectes relacionats tant amb l'amigabilitat de la interfície de

recerca i consulta com amb la facilitat per a arribar-hi. Es diu que una font

d'informació a Internet és amigable si la navegació per les seves pantalles

és intuïtiva i senzilla. És millor que ofereixi pàgines amb poca informació

però ben estructurada, en lloc de presentar una pàgina tan recarregada que

difícilment es pugui localitzar la informació que es busca.

• Restriccions�d'accés. Aquest criteri s'aplica a aquelles fonts d'informació

que requereixen subscripció per a accedir a la totalitat o part del seu con-

tingut. S'ha d'avaluar si la font té una versió gratuïta, si explica quant cos-

tarà l'accés a la informació i com s'ha de pagar, etc.

• Actualització.Serà important que la font indiqui quina ha estat la data de

l'última actualització i cada quan s'actualitza. És evident que, en general i

igual que d'altres factors, com més actualitzada sigui una informació, més

valor tindrà (Codina, 2000).

• Lluminositat�i�qualitat�dels�enllaços. La lluminositat d'un web es refe-

reix a la quantitat d'enllaços que conté cap a altres webs. Per tant, convé

analitzar si el recurs web conté enllaços externs, si hi ha indicis que els

enllaços han estat seleccionats i han estat avaluats i si els enllaços esmen-

tats estan actualitzats (Codina, 2000).

• Visibilitat. Es mesura pel nombre d'altres webs que manté enllaços cap al

recurs web que s'analitza.

Visibilitat

Una manera de conèixer-ne la visibilitat és fent ús de la utilitat que ofereixen alguns
cercadors com Google o Altavista. La utilitat esmentada consisteix a fer una cerca escrivint
"link:" davant de l'URL del web que s'avalua. Per exemple: link:www.uoc.edu.

• Autodescripció. Els recursos web són més accessibles per mitjà de motors

de cerca i d'agències d'avaluació si estan ben descrits. Per a això, els disse-

nyadors del recurs no han de descuidar els detalls següents (Codina, 2000):

– Títol de la pàgina. Apareix a la barra del navegador i ha de ser indicatiu

del contingut de la pàgina.

– Metadades: és important que el recurs contingui metadades que ajudin

a descriure detalladament el recurs i els cercadors a recuperar el recurs.
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6. El futur de les fonts d'informació

Hi ha unes tendències clares sobre quin és el futur immediat cap al qual cami-

nen les fonts d'informació (Ferran; d'Alòs, 2001):

• Internet es consolidarà com el canal per excel·lència d'accés a la informa-

ció.

• El CD-ROM i el DVD es continuaran usant com a suport de les fonts

d'informació. Sembla que durant un temps no desapareixeran perquè fa-

ciliten l'accés a la informació de manera més ràpida i barata, ja que no

és necessari usar les telecomunicacions. Tanmateix, en disminuirà l'ús i

aquest es farà de manera combinada amb les intranets de les institucions.

• S'integrarà la informació perquè, des d'una única interfície, l'usuari pugui

accedir als fons bibliogràfics de la biblioteca i a les bases de dades externes

i internes.

• Progressivament, les interfícies d'usuari aniran incorporant més i més op-

cions a l'usuari perquè sigui ell mateix qui personalitzi l'entorn segons les

seves necessitats.

• Es consolidaran sistemes client/servidor en els quals cada usuari accedeixi

únicament a la informació que li interessi o li sigui més pertinent.
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