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Introducció 
 
SCONUL és una organització de 157 biblioteques i serveis d’informació del Regne Unit 
i Irlanda. Entre els seus membres s’inclouen biblioteques i institucions d’educació 
superior (universitats i escoles universitàries); la British Library1 i les Biblioteques 
Nacionals d’Irlanda, Escòcia i Gales; i biblioteques de museus nacionals i d’altres 
institucions especialitzades. (Els mots ‘biblioteca’ i ‘personal bibliotecari’ són utilitzats 
al llarg d’aquest document com els termes més oportuns per a cobrir l’ampli espectre 
de serveis i possibilitats que ofereixen els membres d’SCONUL, incloent els centres 
d’aprenentatge i recerca.) 
 
Durant el 1997 i el 1998, SCONUL va formular i publicar la seva visió de la biblioteca 
acadèmica per a l’any 2002. Aquesta visió no reclamava ser un retrat complet i 
exhaustiu del futur, sinó que intentava més aviat captar i remarcar els temes clau 
rellevants per als membres d’SCONUL. Durant els darrers tres anys aquesta 
declaració ha provat la seva vàlua ja que ha estat àmpliament utilitzada per al 
desenvolupament de plans i estratègies d’informació tant a nivell nacional com 
institucional. 
 
L’estiu de 2000 vam decidir que el ritme de canvi al nostre entorn operatiu requeria 
una nova visió per a reflectir les forces polítiques, econòmiques, socials i 
tecnològiques que afectaven els nostres serveis. Seguint el mateix procés utilitzat 
anteriorment, vam formar un petit grup, àmpliament representatiu dels nostres 
membres, per a desenvolupar una nova declaració que servís de base per a futurs 
diàlegs amb els administradors. La declaració aquí presentada és el resultat d’aquest 
treball. 
 
Hem seguit la nostra pràctica anterior d’adjuntar amb la nostra declaració de la visió, el 
conjunt de bases per a la planificació en què es basa, juntament amb una breu llista de 
punts d’acció a dur a terme per SCONUL. El format difereix lleugerament de l’anterior 
ja que en aquest les bases per a la planificació precedeixen a la visió en sí mateixa. 
Tant per a aquestes bases com per a la visió, s’han destacat els canvis més 
significatius, respecte la declaració anterior, en els respectius paràgrafs introductoris. 
 
Molta gent ha contribuït al desenvolupament d’aquesta declaració, directament i 
indirecta. Estic particularment agraïda als col·legues que van trobar el temps per a 
assistir a la nostra sessió de treball a Banbury i per a comentar els successius 
esborranys. Estic especialment en deute amb Toby Bainton i Ray Lester, els dos altres 
membres de l’equip organitzatiu. 
 
Sheila Corrall 
Gener de 2001. 
 
 
Bases per a la planificació 
 
Creiem que la major part d’aquestes bases prèvies estaven ben fundades i mereixen 
repetir-se amb només una petita esmena o revisió. Tanmateix hi ha certes àrees en les 
quals hem introduït addicions o diferències significatives respecte els punts enumerats 
prèviament. Sota l’epígraf de Tecnologia, posem l’atenció sobre el desenvolupament 
del web com a mitjà de comunicació i interacció i sobre el desenvolupament de la 

                                                 
1 Biblioteca Nacional Britànica [Nota de la T.] 
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gamma de sistemes client que ofereixen accés a la informació en xarxa. Sota Edició 
hem vist la possibilitat de crear arxius públics de publicacions electròniques2 desafiant 
el model comercial d’edició, però també anticipem debats i disputes entre institucions 
al voltant dels drets de propietat intel·lectual. Per a Educació superior preveiem una 
diversificació continua del sector, amb un augment de la demanda per a ampliar la 
participació i estendre els serveis per a complir les expectatives d’una societat oberta 
les 24 hores. Dins Aprenentatge i ensenyament, el concepte d’Entorns d’Aprenentatge 
Dirigit accelerarà el treball conjunt en la gestió de les biblioteques i d’altres sistemes, i 
la noció d’una universitat electrònica suggereix tant la col·laboració com la competició 
amb el sector privat. Per a les Biblioteques nacionals, veiem un nou enfocament en 
quant a les seves funcions de d’arxiu i un apropament més formal a les seves 
associacions amb el sector de l’educació superior. 
 
Tecnologia 
 
1 La capacitat de la xarxa, dins i entre institucions i particulars, continuarà 

ampliant-se i serà capaç de transportar tot tipus de formats incloent dades, text, 
veu i imatges. 

 
2 El web esdevindrà més important com a mitjà de comunicació fent de suport a 

processos institucionals (com l’aprenentatge) i estimulant l’administració i les 
transaccions d’autoservei. 

 
3 Tant els estudiants com els investigadors esperaran tenir accés directe als 

recursos d’informació no només des de les seves biblioteques sinó també des de 
les seves llars, llocs de treball i d’altres punts a través d’un ampli ventall de 
sistemes client. 

 
4 L’entorn respecte el maquinari i el programari s'estandarditzarà al voltant de les 

tecnologies relacionades amb Internet i les Intranets i el centre d’atenció canviarà 
des de la transmissió cap al contingut, el que significa que els sistemes de 
reproducció continuaran migrant des de la fotocòpia cap a la impressió. 

 
Edició 
 
1 La informació científica continuarà creixent en volum i sortiran a escena els 

arxius públics de publicacions electròniques que suposaran un repte per a la 
posició dominant tradicional dels editors comercials. 

 
2 Els materials impresos continuaran essent importants però la distribució 

electrònica del text complet i d’altres formats s’incrementarà (amb la mediació del 
Recurs Electrònic Nacional Distribuït3) i hi haurà varietat d’editors de llibres 
electrònics i de productes dirigits als estudiants. 

 
3 L’accés a alguns materials de recerca podrà ser restringit a comunitats virtuals 

tancades. 
 
4 La legitimitat dels bons comportaments a l’àmbit electrònic es confirmarà 

eventualment, però la gestió de drets serà complexa (especialment per als 
materials multimèdia i no textuals) i vindrà cada cop més determinada per 
llicències i no per la legislació. 

 

                                                 
2 “e-print archives” 
3 “Distributed National Electronic Resource” – DNER (http://www.jisc.ac.uk/dner/) [Nota de la T.] 
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5 Hi haurà debats i disputes al voltant dels drets de propietat intel·lectual entre 
institucions. 

 
Educació superior 
 
1 Hi haurà exigències contínues d’eficiència i estalvi i de diversificació de fonts 

d’ingressos, així com cada cop més èmfasi en la transparència de costos, fet que 
pressionarà les biblioteques a demostrar el valor dels diners en les seves 
polítiques d’adquisicions i preservació. 

 
2 Hi haurà tensions entre els imperatius econòmics i els serveis sorgides de la 

necessitat de revalorar l’experiència d’estudiar en un entorn i una societat de 24 
hores al dia i 7 dies a la setmana4 consumista i de pagament. 

 
3 Molts estudiants necessitaran un suport considerable per a poder fer front a les 

pressions acadèmiques i econòmiques dels estudis. 
 
4 Hi haurà un creixement constant en el nombre d’estudiants, particularment per 

part d’estudiants a temps parcial i d’aquells que hi accedeixen de forma no 
tradicional, però majoritàriament a nivells de reforç i postgraduat que inclouen 
acords especials, relacions amb l’educació postescolar5 i cursos per al 
desenvolupament professional continuat. 

 
5 Hi haurà un creixement de les activitats que es duen a terme des de consorcis i 

d’altres acords institucionals addicionals, així com de les expectatives d’un paper 
més fort de les institucions i les biblioteques dins les seves pròpies regions. 

 
6 Hi haurà una demanda creixent de servei a la més àmplia audiència possible i de 

treball amb les empreses i la comunitat local (incloent biblioteques públiques i 
museus) com a part de la infrastructura nacional de regeneració econòmica, 
cohesió social i aprenentatge continuat. 

 
7 El sector continuarà diversificant-se amb noves diferències significatives entre 

les institucions líders en recerca i investigació i les institucions educatives, i 
també entre les quatre nacions del Regne Unit. 

 
Aprenentatge i ensenyament 
 
1 El canvi d’ensenyament cap a aprenentatge continuarà a tot el sector amb el 

desenvolupament i implementació d’estratègies formals d’ensenyament i 
aprenentatge, però l’ensenyament encara continuarà essent una activitat 
significativa. 

 
2 La tecnologia facilitarà el desenvolupament accelerat de materials i paquets 

personalitzats adients per al lliurament modular o incremental, que combinaran 
elements editats externament i elements creats institucionalment, que requeriran 
més dedicació d’esforços a la gestió de drets. 

 
3 El creixement d’Entorns d’Aprenentatge Dirigit donarà suport al 

desenvolupament de propostes intersectorials i basades en l’experiència laboral 
a través de centres d’aprenentatge distribuït, que requeriran d’interoperabilitat 

                                                 
4 “24x7 society” 
5 “FE” – Further Education [Nota de la T.] 
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entre els sistemes de gestió de biblioteques i d’altres sistemes de gestió 
d’informació interns o externs. 

 
4 Hi haurà una Universitat electrònica oficial que abrasarà la totalitat del sector 

d’educació superior britànic així com diverses iniciatives institucionals i de 
consorcis que desenvoluparan, tots ells, tant col·laborant com competint amb el 
sector privat, la provisió i les feines d’aprenentatge. 

 
5 El creixement del sistema mixt d’ensenyament distribuït, dins i fora del campus, 

serà significatiu – per a millorar l’accés i les opcions per a servir a àrees remotes 
i per a competir en mercats globals i de nínxol. 

 
6 Les biblioteques necessitaran desenvolupar serveis distribuïts, però encara 

tindran una funció important com a establiments centrals on els serveis bàsics i 
el suport als estudiants es donaran conjuntament, i el personal bibliotecari tindrà 
oportunitat d’estar més involucrat en el suport a l’aprenentatge. 

 
7 Hi haurà cada cop més èmfasi en les habilitats clau dels estudiants, donant 

oportunitats al personal bibliotecari de jugar un paper important en el 
desenvolupament d’habilitats informacionals i d’altres habilitats d’aprenentatge, 
però el personal haurà de justificar la necessitat d’aquestes habilitats i de la seva 
participació en aquesta àrea. 

 
8 L’ampliació de l’accés a l’educació superior accentuarà la diversitat de les 

necessitats dels estudiants en quant a la formació en l’ús de les tecnologies de la 
informació. 

 
 
Recerca 
 
1 La diversificació d’objectius s’incrementarà accentuant les diferències entre les 

institucions líders en recerca i investigació i les institucions educatives; la recerca 
aplicada s’incrementarà. 

 
2 Hi haurà una pressió i un suport continus a nivell nacional per a l’existència 

d’acords formals per a compartir recursos a través de centres d'excel·lència 
(distribuïts). 

 
3 Hi haurà tensions entre les expectatives de cooperació nacional, els serveis dels 

diferents districtes electorals i les demandes institucionals de concentrar-se en 
els usuaris primers. 

 
4 La formació dels estudiants de recerca continuarà emfasitzant-se i el personal 

bibliotecari hi jugarà el seu paper ajudant aquest estudiants de recerca i el 
personal investigador a desenvolupar les seves habilitats informacionals. 

 
Biblioteques nacionals 
 
1 Hi haurà exigències contínues d’eficiència i estalvi i de diversificació de fonts 

d’ingressos. 
 
2 El desenvolupament de serveis per al suport de la recerca acadèmica perdrà 

importància i el paper de les biblioteques nacionals es concentrarà en les seves 
col·leccions, particularment associat a complir les funcions de repositori nacional 
i a formular polítiques de preservació digital. 
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3 Hi haurà cada cop més demanda de servir a una audiència el més àmplia 

possible i de treballar amb d’altres actors com a part de la infrastructura nacional 
d’aprenentatge continuat. 

 
4 Les relacions amb d’altres biblioteques s’enfortiran amb acords formals que 

apuntalaran societats estratègiques entre biblioteques nacionals i institucions 
d’educació superior. 

 
5 Es progressarà cap a l’extensió del dipòsit legal als materials en format electrònic 

i audiovisual però això no s’acomplirà en aquest període. 
 
 
LA VISIÓ D’SCONUL 
 
Serveis d’informació acadèmics a l’any 2005 
 
La nostra visió per al 2005 no és radicalment diferent de la nostra visió prèvia per al 
2002, però hi ha alguns elements que han esdevingut més visibles d’acord amb les 
nostres percepcions de les forces de l’entorn. Per exemple, veiem portals web 
desenvolupant-se significativament en el context de l’àmbit de la gestió d’informació i 
societats formals apuntalant consorcis multisectorials i multinacionals. Tant el suport a 
l’aprenentatge com a la recerca s’organitzarà segons un model distribuït per a reflectir 
els mètodes de treball dels estudiants i del personal, però s’haurà d’establir com un 
sistema sense fronteres, integrant recursos locals, regionals, nacionals i globals. A 
mesura que les fronteres entre funcions siguin cada cop més fluides podem esperar 
una expansió – o contracció - i evolució del paper del personal bibliotecari d’acord amb 
les oportunitats institucionals. Hi haurà oportunitat per a actuar de gestors de drets, 
assessors d’aprenentatge i agents multidisciplinars per a aquells que demostrin la seva 
aptitud per a fer-ho. La biblioteca mantindrà la seva importància com a lloc físic i serà 
capaç de consolidar la seva posició oferint els serveis adients dins del seu espai. 
 
La nostra visió del futur 
 
Els serveis d’informació operaran en un entorn híbrid de recursos tradicionals i digitals 
de naturalesa estàtica i dinàmica. Mentre els serveis de suport a la recerca i 
l’ensenyament variaran significativament, hi ha diversos temes que seran comuns a 
ambdues àrees: 
 
1 El desenvolupament de portals web per a estudiants i personal s’accelerarà dins 

el context dels entorns dirigits d’aprenentatge i recerca, fet que tindrà 
implicacions significatives per al paper dels sistemes de gestió de la biblioteca. 

 
2 L’establiment de societats formals dins i fora del sector esdevindrà la norma, 

incloent nous actors amb interessos econòmics diferents, que poden voler formar 
aliances amb institucions o només amb serveis de suport. 

 
3 La complexitat de l’entorn operatiu requerirà un major esforç en polítiques 

institucionals de seguretat i en sistemes unificats d’autenticació que han de 
permetre l’accés controlat, sense limitacions per als usuaris, des de qualsevol 
ubicació física. 

 
4 El paper del personal bibliotecari com a consultor i formador continuarà 

desenvolupant-se amb algunes oportunitats d’expansió i d’integració amb 
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funcions relacionades que, a la vegada, faran sorgir preguntes al voltant de les 
futures estructures del servei. 

 
5 L’enfocament en les necessitats dels usuaris, per al present i per al futur, serà 

crític per a l’èxit del servei en una situació caracteritzada per l’increment de la 
diversitat i de les opcions que creen tant oportunitats con amenaces per al 
personal bibliotecari. 

 
Les posicions futures dels serveis d’informació acadèmics dins les seves institucions 
dependran de les seves ganes i de la seva habilitat a l’hora d’assumir la responsabilitat 
del desenvolupament continu i de la millora. Hi haurà oportunitats d’estendre i 
desenvolupar el paper del personal bibliotecari a mesura que les fronteres entre 
funcions esdevinguin més fluides, però aquestes funcions difuses oferiran oportunitats 
similars a d’altres professionals, i les biblioteques també afrontaran l’amenaça de la 
desintermediació enfront de la provisió directa de serveis als usuaris. La força de 
treball de la biblioteca haurà de ser més flexible i versàtil, amb diferents acords 
estructurals i pràctiques de gestió que cobreixin les necessitats dels usuaris. Serà 
necessària una inversió significativa en el desenvolupament professional continuat per 
al personal bibliotecari, que inclogui el desenvolupament de competències en el suport 
a l’aprenentatge i el reciclatge continu de les habilitats tècniques i professionals. 
 
Aprenentatge i ensenyament 
 
Tant l’aprenentatge con l’ensenyament seran molt més distribuïts que abans i tindran 
lloc dins i fora del campus, en l’àrea local i a distància, i requeriran que els serveis 
d’informació i d’altres serveis de suport estiguin organitzats per adaptar-se a un entorn 
d’aprenentatge distribuït. La provisió de serveis haurà d’integrar recursos sense límits 
ni fronteres dins un entorn d’aprenentatge dirigit que estarà centrat en l’aprenentatge 
però que encara inclourà l’ensenyament tradicional.  La biblioteca com a lloc físic 
desenvoluparà la important funció de centre comunitari i social, particularment allà on 
la oportunitat s’ha aprofitat per a oferir serveis relacionats dins l’edifici. Nous tipus de 
llibres electrònics i ordinadors personals de mà connectats a través de xarxes 
inalàmbriques als recursos d’informació de la biblioteca canviaran l’estimació de 
provisió d’ordinadors personals i oferirà noves oportunitats d’usos imaginatius de 
l’espai. 
 
L’èxit del servei dependrà de la seva sintonia amb l’estratègia institucional per a 
l’aprenentatge i la recerca i de la capacitat de gestió per a exercir el liderat, adoptar la 
innovació i generar canvi cultural. La qualitat dels serveis i recursos per a 
l’aprenentatge continuarà essent una característica bàsica dels sistemes oficials 
d’assegurament i avaluació de la qualitat. Els serveis que no responguin positivament 
al nou entorn d’aprenentatge corren el risc de ser marginats. Noves formes d’aliances 
estratègiques i associacions d’aprenentatge seran comuns tant a nivell de servei com 
d’institució. Aquestes associacions inclouran relacions amb professors i d’altres 
proveïdors d’aprenentatge, amb d’altres professionals de suport a l’aprenentatge i amb 
clients externs dels sectors públic i privat (en el context de les organitzacions i les 
ciutats d’aprenentatge), i podran operar a nivell local, regional, nacional o global. 
 
El personal del servei necessitarà desenvolupar les seves competències en gestió i 
informació per a fer front a les complexitats de l’entorn digital i tindrà també la 
oportunitat de desplegar les seves habilitats de comunicació i interrogació en rols més 
amplis que reflectiran les noves formes de suport necessàries per als estudiants 
distribuïts. Les aptituds en aquestes àrees seran crítiques: 
 

La visió d’SCONUL 7



Traduccions del CBUC; 10 (Setembre 2002) 
 

 

● La gestió de recursos es complicarà amb el conjunt de diferents formes i 
formats, el ventall de mètodes i models de pagament, la plètora de controls 
d’accés i el repte de l’assegurament de la qualitat. 

 
● La relació amb el personal acadèmic haurà d’assegurar la sintonització 

estratègica i l’harmonització operacional i necessitarà ésser gestionada 
juntament amb d’altres funcions de suport com els desenvolupadors 
educacionals i els tècnics d’aprenentatge. 

 
● El treball col·laboratiu serà fonamental per a la provisió d’un servei sense 

fronteres i necessitarà ésser continuat tant pels col·legues del servei com per 
d’altres actors. 

 
● El suport a l’aprenentatge veurà una difusió major de fronteres entre els 

papers del personal acadèmic, del personal de suport i del personal relacionat 
a les activitats acadèmiques, amb oportunitats per al personal bibliotecari per a 
actuar com a assessors d’aprenentatge o gestors de drets, així com 
oportunitat d’estendre els seus rols com formadors i desenvolupadors 
d’habilitats informacionals i d’aprenentatge. 

 
Recerca i d’altres 
 
Hi haurà, per sobre de tot, més activitat de recerca i de consultoria amb una 
considerable variació d’una banda a l’altra del sector, però amb un augment general de 
la recerca aplicada i per encàrrec, amb un ampli ventall de patrocinadors i èmfasi en la 
rellevància econòmica. Això correspondrà a un augment d’informes confidencials que 
portaran cap a una major proporció de literatura grisa dins el sistema. La tendència 
cap a l’accés enlloc de la propietat continuarà i l’entorn electrònic reforçarà el concepte 
de col·legis invisibles. Existirà el risc de la limitació d’accés a la informació per a unes 
comunitats basades en disciplines tancades, però cal mitigar això promovent 
l’establiment d’arxius públics de publicacions electròniques que començaran a minar la 
posició dels editors comercials. 
 
La biblioteca pot ser relegada a un paper secundari a mesura que els investigadors 
busquin fonts alternatives d’obtenció d’informació i les associacions professionals i els 
editors comercials competiran per la seva atenció. El personal del servei tindrà 
oportunitat d’actuar com a consultor independent creant portals interdisciplinaris d’alt 
nivell i incorporant descripcions de les col·leccions de tot tipus de materials. La 
tecnologia facilitarà la ràpida formació de consorcis arreu del món per al 
desenvolupament i gestió de col·leccions especials de documents cars o poc usats. 
Això requerirà un apropament proactiu basat en el coneixement profund dels 
interessos dels investigadors. Això dependrà d’un esforç concertat com a part de 
l’estratègia nacional basada en els centres d’excel·lència distribuïts, amb institucions 
designades per a assumir un paper vital de repositori tant per als recursos tradicionals 
com digitals sota el lideratge de la British Library. 
 
El personal del servei necessitarà desenvolupar els seus coneixements temàtics i de 
negocis per a jugar un paper significatiu en la comunitat de recerca en xarxa, però 
encara tindrà la oportunitat de desplegar les seves habilitats informacionals i de 
presentació en els seus papers d’assessor i formador, guiant els nous investigadors a 
través del paisatge global de la informació. Es necessitaran aptituds en aquestes 
àrees: 
 

● La gestió de recursos inclourà acords d’adquisicions i preservació dintre la 
pròpia institució i entre diferents institucions i pot incloure la responsabilitat de 
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gestionar les bases de coneixements i els recursos intel·lectuals de la 
institució. 

 
● La relació amb el personal acadèmic haurà de centrar-se en els interessos 

dels grups de recerca ja existents o dels emergents que poden no coincidir 
amb els límits tradicionals dels departaments o les facultats. 

 
● La provisió cooperativa cobrirà tant recursos digitals com tradicionals 

seleccionats per a satisfer les necessitats de la comunitat i es planificaran, 
gestionaran i es signaran acords amb una base més formal. 

 
● El suport a la recerca serà un paper que necessitarà un perfil relativament 

baix, però el personal bibliotecari tindrà contínues oportunitats d’ajudar amb el 
desenvolupament de les habilitats dels investigadors, especialment en relació 
a noves fonts i sistemes. 

 
 
Accions a dur terme per SCONUL 
 
● La Visió ha de inspirar la planificació estratègica i operacional d’SCONUL i els 

programes de treball dels seus Comitès Consultius i Grups de Treball. 
 
● SCONUL ha de fer servir la Visió com a base per a enfortir les relacions amb 

UCISA6, JISC7, ILT8 i les universitats del Regne Unit. 
 
● SCONUL ha d’iniciar debats amb BAILER9, isNTO10, la Library Association i 

HESDA11 per a informar de la provisió d’educació i formació a tots els nivells de la 
força de treball. 

 
● La Visió hauria de ser comunicada a d’altres actors (com ALT12, Learning and 

Skills Council, biblioteques públiques i Re:source13) que haurien d’ésser consultats 
sobre els seus missatges clau. 

 
● SCONUL hauria de considerar la organització de conferències i jornades de treball 

sobre temes importants com els Entorns d’Aprenentatge Dirigit i les estructures 
dels serveis d'Informació. 

 
 
El Grup de la Visió d’SCONUL 
 
Les següents persones van participar en la jornada de treball sobre la Visió i/o han fet 
comentaris substancials dels esborranys: 
 
- John Akeroyd, Cap dels Serveis d’Aprenentatge i Informació, Universitat de South 

Bank 
- Jeremy Atkinson, Cap del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge, Universitat de 

Glamorgan 

                                                 
6 UCISA - Universities and Colleges Information Systems Association [Nota de la T.] 
7 JISC - Joint Information Systems Committee [Nota de la T.] 
8 ILT - Institute for Learning and Teaching in higher education [Nota de la T.] 
9 BAILER – British Association for Information & Library Education and Research [Nota de la T.] 
10 isNTO - Information Services National Training Organisation [Nota de la T.] 
11 HESDA - Higher Education Staff Development Agency [Nota de la T.] 
12 ALT - Association for Learning Technology [Nota de la T.] 
13 Re:source - The Council for Museums, Archives, and Libraries [Nota de la T.] 
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- Toby Bainton, Secretari, SCONUL 
- David Bradbury, Director General de Col·leccions i Serveis, British Library 
- Sheila Corrall, Bibliotecària Universitària, Universitat de Reading 
- Ray Lester, Cap dels Serveis Bibliotecaris i d’Informació, Museu d’Història Natural 
- Liz Lyon, Directora, UKOLN (abans Cap de Suport als Sistemes de Recerca i 

Aprenentatge, Universitat de Surrey) 
- John Matthews, Director, Servei de Suport a la Informació, Trinity and All Saints 

College, Leeds 
- Andrew McDonald, Director dels Serveis d’Informació, Universitat de Sunderland 
- Bob Sharpe, Director dels Serveis d’Informació, Universitat de Plymouth 
- Karen Stanton, Director dels Serveis d’Informació, Universitat de Nottingham 
- Les Watson, Director dels Recursos d’Informació, Glasgow Caledonian University 
- Keith Webster, Bibliotecari i Director dels Serveis d’Informació, Facultat d’Estudis 

Orientals i Africans, Universitat de Londres 
- Hazel Woodward, Bibliotecària Universitària, Universitat de Crannfield 
 
 
© SCONUL, 7 de febrer de 2001 
 

La visió d’SCONUL 10


