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RESUM 
 

L’emmagatzematge cooperatiu consisteix bàsicament en compartir l’espai dins d’un servei, 
mentre que l’emmagatzematge col·laboratiu (“collaborative storage”) implica una aproximació 
compartida a la col·lecció en termes de creixement, forma, gestió i accés. L’emmagatzematge 
col·laboratiu proporciona un ús més eficient dels recursos. Aquest estudi és una investigació 
sobre les opcions físiques, més que sobre l’emmagatzematge digital. Tanmateix, l’estudi 
reflexiona sobre la relació prospectiva que s’estableix entre aquests dos factors. La tensió entre 
ells és una qüestió emergent, la qual encara no ha trobat un lloc en el context de la política 
bibliotecària des d’una perspectiva local, regional o nacional. 
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  1. INTRODUCCIÓ  
 
   La British Library (BL) va investigar molt encertadament les mesures col·laboratives que es duien a     
terme en relació als materials poc utilitzats, considerant que aquest tema s’ha demostrat que no és una 
prioritat actual per als bibliotecaris de la indústria de l’ensenyament superior (higher education industry, 
HEI), principalment perquè les condicions actuals no són prou turbulentes o incertes per generar canvis 
radicals, i ells tendeixen a assumir que la British Library continuarà proporcionant aquests serveis. 
 
Aquesta citació de l’informe recentment publicat per la British Library i la UK Higher Education 
Task Force, titulat “Futur a llarg termini de les col·leccions dels llegats del British Library’s 
Document Supply Center”, destaca la tensió constant entre els problemes de gestionar el 
present i crear un futur. Aquest important estudi ens recorda que som una part d’un tot, quan 
diu: 
   … és essencial entendre que els materials poc utilitzats formen inevitablement part de l’agenda més 
àmplia de col·laboració i gestió col·lectiva dels recursos per assolir i implementar una estratègia nacional 
efectiva per als recursos bibliotecaris i d’informació. 
  

Les paraules “cooperació” i “col·laboració” a vegades s’utilitzen indistintament. Això no 
hauria de ser així. La cooperació en el context bibliotecari implica que la biblioteca més gran 
coopera amb altres biblioteques, reconeixent que les petites són incapaces de contribuir en la 
mateixa mesura. La col·laboració reconeix que totes les biblioteques, grans i petites, estan sota 
pressió i que cadascuna pot contribuir a la solució, de maneres diferents però en últim terme 
útils, per al benefici del conjunt. Passa el mateix amb la qüestió de l’emmagatzematge en 
biblioteques. L’emmagatzematge cooperatiu consisteix essencialment en compartir un espai 
dins d’una instal·lació, mentre que l’emmagatzematge col·laboratiu implica una aproximació 
compartida a la col·lecció en termes de creixement, forma, gestió i accés. L’emmagatzematge 
col·laboratiu proporciona un ús més eficient dels recursos. 
 Aquest estudi és una investigació de les opcions físiques, més que de 
l’emmagatzematge digital. Tanmateix, l’estudi reflexiona sobre la relació prospectiva que 
s’estableix entre aquests dos factors. La tensió entre ells dos és una qüestió emergent, la qual 
encara no ha trobat un lloc en el context de la política bibliotecària des d’una perspectiva local, 
regional o nacional. 
 L’estudi té un abast internacional en el qual destaca la informació que ens arriba del 
Regne Unit, els Estats Units d’Amèrica i Austràlia. Andrew Wells ha jugat un paper fonamental 
en la preparació d’aquest informe. La seva comprensió de les qüestions bibliotecàries i la seva 
àmplia perspectiva han facilitat que l’estudi fes una ràpida síntesi de la contribució de la nostra 
literatura. Cal fer arribar un altre agraïment al pensament i el treball de Lizanne Payne del 
Washington Research Library Consortium. 
 
 

1.1. EL CONTEXT DEL REGNE UNIT  
 
Durant un quart de segle, com a mínim, s’ha reconegut que les biblioteques, especialment les 
universitàries, no poden expandir indefinidament les seves col·leccions, ni poden respondre a 
totes les necessitats d’informació per mitjà de les seves col·leccions. Un primerenc informe que 
tractava aquesta qüestió en termes brutalment pràctics va ser l’Atkinson Report als anys 
setanta, el qual va introduir el concepte de “biblioteca auto-renovable”. Aquest concepte 
proposava que en moltes biblioteques universitàries, incloent biblioteques de recerca, calia 
identificar una capacitat òptima d’emmagatzematge, en funció de la qual cada biblioteca 
adquiriria i eliminaria material en la mateixa mesura. Aquesta proposta només podia ser 
portada a terme en el context del Regne Unit, on el British Library Document Supply Center 
(BLDSC) funcionava com un últim recurs on dipositar i emmagatzemar els materials eliminats. 
 Tanmateix, la proposta no va ser acceptada del tot. Les col·leccions van continuar 
creixent i es van crear successivament nous edificis, ampliacions i dipòsits. Totes les 
universitats d’abans del 1992 (les creades en els darrers anys seixanta i primers setanta) 
aspiraven a l’excel·lència en la recerca, per assolir la qual les col·leccions de recerca eren una 
necessitat. Les universitats fundades després de 1992, tot i sentir-se molt més còmodes amb el 
concepte d’auto-renovació, i tot i posar l’èmfasi en les col·leccions docents, aspiren també a 
l’excel·lència en la recerca, encara que molt més selectivament. D’aquesta manera, les 
necessitats d’emmagatzematge s’han incrementat constantment. Com amb altres reptes  



Traduccions del CBUC; 17 (Febrer 2004) 
 

Un estudi sobre l’emmagatzematge col·laboratiu … / S. O’Connor, A. Wells, M. Collier 3

financers, els bibliotecaris, de manera molt professional, han buscat en la col·laboració una 
contribució a solucionar aquests problemes, encoratjats pels organismes financers. 
 L’imperatiu per col·laborar entre universitats, no obstant, no ha estat tan fort com hauria 
hagut de ser gràcies a la benigna presència del BLDSC. El BLDSC ha actuat de facto com un 
dipòsit nacional col·laboratiu, retenint com a mínim un exemplar dels documents relegats per 
les universitats que es consideren prou valuosos per ser conservats. En els darrers anys, a 
mesura que el cost de l’emmagatzematge augmentava, la conservació ha esdevingut 
progressivament més selectiva, però el BLDSC es manté com un últim recurs. 
 L’any 1993 els Joint Funding Councils van publicar l’informe del seu Libraries Review 
Group, que ha de ser considerat un dels documents sobre política bibliotecària més influents 
mai apareguts en el món de les biblioteques universitàries del Regne Unit, amb influència més 
enllà del Regne Unit (Joint Funding Councils’ Libraries Review Group, 1993). Es tracta d’un 
informe molt complet, que conté, en les seves recomanacions 24-27, una suau exhortació, 
combinada amb alicients econòmics, cap a la col·laboració estratègica en suport de la recerca. 
Algunes frases clau són: 
   … no és factible esperar que cada institució sigui capaç de proveir totes les necessitats relacionades 
amb la recerca de la gent que treballa dins d’ella (Joint Funding Councils’ Libraries Review Group, 1993, 
paràgraf 23). 
   … hi ha oportunitats per al desenvolupament d’una aproximació més estratègica per promoure la 
cooperació i el major compartiment de recursos… (Joint Funding Councils’ Libraries Review Group, 1993, 
paràgraf 24). 
 
A part de recomanar una provisió de fons especial per a les humanitats i per a l’accés a les 
col·leccions de dipòsit legal d’Oxford i Cambridge, la principal recomanació era que es creés un 
grup per desenvolupar aquestes propostes (Joint Funding Councils’ Libraries Review Group, 
1993, paràgraf 27). Això es va encarregar a l’Anderson Committee. 
 L’Anderson Report també és un important i ampli document, que fa un nombre de 
recomanacions de gran envergadura. Posa particular èmfasi en la provisió d’estratègies 
d’informació per part de les institucions. Aquí esmentarem només les recomanacions que fan 
referència específica a l’emmagatzematge col·laboratiu: 
   Les Juntes de provisió de fons (“funding councils”) han de requerir que les estratègies d’informació de 
les institucions proporcionin detalls sobre com les institucions pretenen garantitzar l’accés adequat als 
materials de la biblioteca per a la recerca en les diverses àrees temàtiques en les quals afirmen ser 
actives (Joint Funding Councils’ Libraries Review Group, 1995, p. 53). 
   Les estratègies d’informació de les institucions també han de proporcionar detalls de les seves 
polítiques d’adquisició i conservació, de les seves polítiques de col·laboració bibliotecària… (Joint Funding 
Councils’ Libraries Review Group, 1995, p. 54). 
   El Grup recomana l’establiment formal d’una política nacional de conservació bibliotecària… (Joint 
Funding Councils’ Libraries Review Group, 1995, p. 56). 
   Les Juntes de provisió de fons han d’emprendre negociacions amb la British Library i les biblioteques 
nacionals sobre la possible devolució a l’ensenyament superior d’algunes competències sobre les 
col·leccions… (Joint Funding Councils’ Libraries Review Group, 1995, p. 59). 
   De les mesures de col·laboració entre biblioteques en una localitat particular en poden sorgir uns 
beneficis considerables … (Joint Funding Councils’ Libraries Review Group, 1995, p. 62). 
   Les Juntes de provisió de fons han de requerir … un estat de la qüestió de les mesures de col·laboració 
entre biblioteques en les quals aquestes participen… (Joint Funding Councils’ Libraries Review Group, 
1995, p. 63). 
 
Aquestes són fermes recomanacions que, si s’implementessin en tota la seva extensió, 
significarien una intrusió en la gestió i la política institucionals. Donada la robustesa d’aquestes 
recomanacions, és notable observar que el progrés que s’ha fet en emmagatzematge 
col·laboratiu i qüestions relacionades és relativament poc tangible. Hem debatut aquesta 
situació informalment amb un grup de bibliotecaris de biblioteques universitàries del Regne 
Unit, i les raons possibles per aquesta manca de dedicació s’examinen a la secció 2 (Anàlisi de 
la recerca), més avall. 
 Cal fer notar un altre punt contextual. L’Anderson Report esmenta que un dels jugadors 
clau en futurs debats hauria de ser la Library and Information Commission (LIC). La LIC ara ha 
estat substituïda per Resource: the Council for Museums, Libraries and Archives, que té una 
missió força diferent. Mentre que la LIC hagués situat el tema de la col·laboració bibliotecària 
ben amunt en la seva agenda, no està clar si Resource li donarà aquesta prioritat. Tanmateix, 
no ha estat possible dins dels recursos d’aquesta anàlisi explorar aquesta qüestió tan 
interessant.  
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  2. ANÀLISI DE LA RECERCA  
 
  2.1. VISIÓ DE CONJUNT  
Aquesta anàlisi de la literatura de recerca es concentra en els temes de la gestió i el servei 
relacionats amb l’emmagatzematge col·laboratiu dels recursos bibliotecaris. Les principals 
àrees d’interès són: 

- arguments a favor i en contra de l’emmagatzematge remot, cooperatiu i col·laboratiu; 
- exemples útils d’instal·lacions d’emmagatzematge cooperatiu i col·laboratiu; 
- gestió de les instal·lacions d’emmagatzematge; 
- costs i beneficis; 
- gestió de la col·lecció, incloent qüestions de propietat i conservació d’exemplars 

duplicats; 
- accés intel·lectual; 
- accés físic. 

 
L’informe ha examinat literatura publicada des de 1980, encara que hi ha referències a treballs 
influents que van ser publicats abans d’aquesta data. Probablement es dóna el cas que hi ha 
encara més informes interessants que mai no han estat fets públics. La naturalesa d’aquests 
informes seria una naturalesa de negocis i seria especialment interessant en el 
desenvolupament de plans de negoci i expedients de construcció. No obstant s’han exclòs de 
l’abast d’aquest projecte. 
 A més, aquesta anàlisi no s’ha ocupat de les qüestions pràctiques a l’hora d’establir 
instal·lacions d’emmagatzematge. Per tant, temes com la selecció del lloc i la seva preparació, 
l’arquitectura, el control del clima i la seguretat no han estat tractats directament, excepte en el 
cas que tinguessin alguna relació amb les principals àrees d’interès. Per exemple, el control de 
l’inventari és essencial per a un accés físic i una entrega eficients. Les adreces de les pàgines 
web d’algunes instal·lacions d’emmagatzematge es donen a l’Apèndix 1. Aquestes pàgines 
acostumen a proporcionar informació pràctica i persones de contacte. 
 Els problemes d’espai i la reducció de les despeses en la construcció d’edificis són les 
principals raons per les quals les biblioteques consideren diferents formes d’emmagatzematge. 
La literatura sobre la utilització de l’espai no ha estat examinada de prop, encara que 
considerem que altres maneres d’utilitzar l’espai són una alternativa a l’emmagatzematge 
col·laboratiu. 
 Reformatejar els recursos (microfilmació, digitalització retrospectiva) tampoc ha estat 
un tema analitzat, perquè aquestes estratègies tenen uns costs substancials i a més és difícil 
que puguin alleugerir significativament la manca d’espai. Mentre que la digitalització 
retrospectiva ha estat descrita com una “panacea” per als problemes d’espai, el debat sobre 
això ha estat acompanyat per una considerable quantitat de noves construccions 
d’instal·lacions d’emmagatzematge institucional: al final dels anys noranta, la digitalització no 
era considerada una solució cost-efectiva (Chepsiuk, 1999). En contrast, l’ús de 
l’emmagatzematge compacte sí que és tractat en aquesta anàlisi, perquè la literatura sobre 
aquest tema considera diverses qüestions en emmagatzematge remot, ja sigui cooperatiu o 
col·laboratiu. Per a més informació sobre la utilització de l’espai, Fraley proporciona una 
tractament molt entenedor (Fraley, 1990). L’aplicació de sistemes d’emmagatzematge i 
recuperació automàtics (AS/RS) promet millorar l’eficiència operativa dels dipòsits de les 
biblioteques. Quinn examina l’ús de tècniques d’AS/RS en emmagatzematge bibliotecari i 
proporciona una anàlisi de la literatura (Quinn i Haslam, 1998). 
 L’anàlisi de la literatura no ha revelat tantes coses sobre emmagatzematge col·laboratiu 
com s’esperava. És interessant observar els comentaris de Fuhlrott de l’any 1980. Afirma que: 
“El progrés no ha estat tan gran com podria ser. Això, certament, es deu al fet que molts 
bibliotecaris –contràriament al que declaren- són bàsicament individualistes, i la seva primera 
preocupació és la seva pròpia institució. Les necessitats bibliotecàries de la seva ciutat, estat o 
nació tenen una importància secundària per a ells” (Fuhlrott, 1980). Aquesta observació és 
confirmada per la majoria d’aproximacions a l’emmagatzematge fora del campus adoptat des 
de 1980. És útil presentar la literatura identificant els tipus d’emmagatzematge que apareixen 
en la literatura, i quins són els que d’adopten més freqüentment. 
 
 
 



Traduccions del CBUC; 17 (Febrer 2004) 
 

Un estudi sobre l’emmagatzematge col·laboratiu … / S. O’Connor, A. Wells, M. Collier 5

 
  2.2. TIPUS D’EMMAGATZEMATGE  
En la literatura apareixen cinc tipus d’emmagatzematge: institucional; cooperatiu; col·laboratiu; 
centres bibliotecaris regionals; i biblioteques-dipòsit: 

1) Emmagatzematge institucional. Aquest és, de lluny, el plantejament més comú, assolit 
per mitjà de la construcció de nous edificis dins o fora del campus, normalment amb 
emmagatzematge compacte. Aquest enfocament domina la literatura i es troben molts 
exemples en el món real. O’Connor proporciona una extensa anàlisi de 
l’emmagatzematge institucional (O’Connor, 1994). 

2) Emmagatzematge cooperatiu. En aquest plantejament, dues o més biblioteques 
comparteixen una instal·lació, però no col·laboren en el que s’emmagatzema en el 
dipòsit. En altres paraules, és un tipus més eficient d’emmagatzematge institucional, ja 
que les despeses es comparteixen. 

3) Emmagatzematge col·laboratiu. En aquest enfocament, les biblioteques es posen 
d’acord en adoptar polítiques de gestió de la col·lecció per als materials 
emmagatzemats. Això implica polítiques de duplicats, condicions i propietat del 
material, matèries i format de les col·leccions, i serveis a altres biblioteques i usuaris. 

4) Centre bibliotecari regional. Es tracta d’una instal·lació per a l’emmagatzematge que 
també té un paper actiu en el desenvolupament de la col·lecció: l’únic exemple és el 
Center for Research Libraries (CRL), que va començar com una instal·lació per a 
l’emmagatzematge col·laboratiu (val la pena fer notar que el BLDSC té uns orígens 
similars però ha evolucionat cap a un altre tipus de servei). CRL és avui com una 
col·lecció altament especialitzada disponible per subscripció, encara que permet 
l’emmagatzematge d’alguns tipus de materials de les biblioteques membres. El material 
aquí és altament especialitzat, i bona part de la col·lecció ha estat microfilmada per 
minimitzar els costs d’emmagatzematge. 

5) Biblioteques-dipòsit. L’IFLA ha revifat el concepte de biblioteques-dipòsit («repository 
libraries»), encara que un buit de 17 anys separa els congressos celebrats sobre elles 
(1982 i 1999). Aquesta iniciativa es comprèn millor a la vista del programa de l’IFLA 
Universal Availability of Publications, i se centra en les biblioteques nacionals i en el 
dipòsit legal. Hi ha, tanmateix, alguns plantejaments interessants a Europa, 
particularment a Finlàndia, Noruega i França. 

 
Fuhlrott adopta els primers quatre nivells d’aquesta classificació, però descriu de manera molt 
interessant les solucions institucionals com «provisionals», donant a entendre que només 
podrien ser una solució temporal (Fuhlrott, 1980). Lor adopta una classificació lleugerament 
diferent, incloent-hi centres per a la redistribució dels recursos que les biblioteques ja no 
necessiten (Lor, 2000). Els centres de redistribució no són tractats en aquesta anàlisi, encara 
que el servei BookNet al Regne Unit ha estat una proposta alternativa per tractar la manca 
d’espai i els materials sobrants en les biblioteques (Smith, 1999). 
 
  2.3. RAONS A FAVOR I EN CONTRA  
Una enquesta de 1982 sobre dipòsits compartits feta per Capital Planning Information mostrava 
que, mentre que la idea era antiga, les implementacions eren poc freqüents (IFLA International 
Office for UAP, 1982). Tant l’informe Follett com l’informe Anderson recomanaven que les 
biblioteques de recerca del Regne Unit adoptessin aquestes propostes. En les recomanacions 
24-27 l’informe Follett estava a favor de la col·laboració estratègica i de compartir recursos per 
donar suport a la recerca (Joint Funding Coucils’ Libraries Review Group, 1993). Dos anys 
després, l’informe Anderson reclamava l’establiment d’una estructura més formal de retenció 
nacional, creient que aquesta seria més econòmica i eficient (Joint Funding Councils’ Libraries 
Review Group, 1995). Si l’emmagatzematge col·laboratiu semblava tan convincent per a Follett 
i Anderson, és útil considerar per què no hi ha hagut més progrés en l’establiment 
d’instal·lacions d’emmagatzematge cooperatiu a més països. 
 Als Estats Units d’Amèrica, hi va haver influents partidaris de les solucions institucionals 
per tractar els problemes d’espai i d’emmagatzematge durant els anys seixanta. Les pressions 
econòmiques per enviar materials als dipòsits es van fer a costa de l’accés directe dels usuaris 
als materials de recerca. Conservant els materials dins o a prop del campus, els inconvenients 
per als usuaris quedarien en certa manera compensats. Les propostes regionals o 
col·laboratives es van implementar en molts pocs llocs durant aquest període. Harrar (1962) va 
estudiar l’efectivitat d’alguns tipus d’emmagatzematge, incloent plantejaments cooperatius i 
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col·laboratius, però va arribar a la conclusió que el més efectiu era que els materials 
estiguessin disponibles localment. Fussler (1969) va ser un ferm partidari de mantenir les 
col·leccions institucionals mitjançant l’ús de l’emmagatzematge compacte. Gairebé vint anys 
després, Gorman va donar suport a aquest enfocament i va observar que ”l’emmagatzematge 
remot és el fillastre lleig de la biblioteconomia moderna. Ni tan sols aquells que el practiquen es 
pot dir que en són defensors” (Gorman, 1987). Block (2000) estudia les raons usuals que 
expliquen l’antipatia per l’emmagatzematge remot: giren a l’entorn de decidir quins materials es 
traslladen i per tant en disminueix l’accés (qui decideix què?), malgrat els beneficis en estalvi 
de despeses, alliberament d’espai i millores en les condicions de preservació dels materials 
més antics i més vulnerables. 
 Els arguments a favor de solucions col·laboratives per als problemes d’espai van 
aparèixer en la literatura sobre gestió de la col·lecció i compartiment de recursos. Buckland 
(1991) va remarcar que els treballs sobre desenvolupament de la col·lecció i compartiment de 
recusos paraven més atenció a l’adquisició, però també calia que tractessin l’exporgació: “la 
crònica i massiva escassetat d’espai a la biblioteca exigeix parlar de propostes col·laboratives 
per a la relegació tant com per a l’adquisició”. Payne (2000) recull aquest tema, i suggereix que 
les biblioteques mantindran un tamany òptim per a les seves col·leccions, mentre traslladin els 
materials més vells cap a d’altres formes d’emmagatzematge. “S’acosta el moment en què les 
biblioteques destinaran personal i pressupost específics per al trasllat i l’exporgació, de manera 
tan rutinària com actualment destinen personal i pressupost per a les noves adquisicions. 
Confiant en les seves pròpies instal·lacions per a l’emmagatzematge secundari, més una xarxa 
en desenvolupament d’instal·lacions per a l’emmagatzematge cooperatiu, les biblioteques 
poden fer l’ús més productiu dels seus recursos i proporcionar les millors col·leccions locals als 
seus clients”. No obstant, aquest debat no s’ha resolt en tres àrees: com equilibrar el tema 
econòmic amb el serveis als usuaris; decidir quins materials es traslladen; i, formes de 
cooperació i col·laboració (Block, 2000). 
 Afectarà la biblioteca híbrida impresa/digital aquest debat? Se’n parla poc a la literatura, 
però s’han fet algunes previsions que mereixen ser esmentades. Vattulainen (2000) suggereix 
que incorporar infrastructures per als recursos digitals d’informació no alleugerirà la manca 
d’espai i que s’incrementarà la necessitat d’emmagatzemar remotament les col·leccions 
impreses. Quinsee (1995) proporciona evidències que la introducció de tecnologies 
d’informació i comunicació a les biblioteques ha augmentat la quantitat d’espai que cada usuari 
necessita. L’experiència en biblioteques universitàries australianes així ho demostra, ja que 
s’habilita més espai per a les estacions de treball i els estudiants requereixen més suport per 
utilitzar les tecnologies de la informació, a través de les quals tenen accés a grans quantitats de 
recursos digitals. Mentre alguns editors insisteixin que l’accés digital a les publicacions en sèrie 
només es proporcionarà si es mantenen les subscripcions a la versió impresa, la manca d’espai 
continuarà (tret, és clar, que les biblioteques descartin la versió impresa). 
 Aquesta situació potser només és un efecte provisional, ja que les biblioteques 
tendeixen cada vegada més a adquirir i/o proporcionar l’accés a recursos purament digitals. És 
més, una prova d’aquesta transició és la provisió d’un sol conjunt de subscripcions en paper 
com a part dels tractes per obtenir llicències digitals nacionals. Als Estats Units, la CRL s’ha 
embarcat en un projecte per adquirir un arxiu complet de la versió en paper de publicacions 
periòdiques disponibles digitalment via JSTOR (Center for Research Libraries, 2001). Això 
també fa destacar que la resolució del procés dels arxius digitals és trobar una solució lateral 
en l’emmagatzematge col·laboratiu. 
 No obstant, és curiós que la literatura no esmenti encara quin serà l’efecte de l’augment 
de la disponibilitat d’informació digital a les biblioteques. Block (2000) observa que els 
planificadors de les biblioteques sembla que assumeixin que cal construir dipòsits per a les 
col·leccions impreses en creixement, però «quant de temps els edificis continuaran essent el 
principal dipòsit de la informació no és cap pregunta trivial». 
 
  2.4. EXEMPLES I ESTUDIS DE CAS  
Aquest repàs recull exemples cooperatius i col·laboratius, incloent algunes propostes nacionals 
dignes d’atenció, normalment descrites com a biblioteques «de dipòsit»: 
1) Austràlia. El Centre Caval for Archival and Research Materials (CARM) és un servei 
d’emmagatzematge col·laboratiu gestionat per CAVAL, una companyia propietat dels vice-
cancellers de l’estat de Victòria. El context en el que opera està descrit a la pàgina web de 
CAVAL (http://www.caval.edu.au). Awcock (2000) descriu en l’àmbit universitari les propostes 
de Research Resources Australia (RRA), una estructura col·laborativa a nivell nacional per als 
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dipòsits d’emmagatzematge d’institucions acadèmiques de tota Austràlia. En les seves etapes 
de planificació, RRA està desenvolupant directrius per al desenvolupament de la col·lecció, la 
retenció i el trasllat dels exemplars i l’accés intel·lectual i físic eficient, junt amb mecanismes de 
gestió que siguin efectius. Awcock proporciona un complet repàs de les instal·lacions de dipòsit 
a Austràlia. 
 
2) Canadà. Una instal·lació cooperativa és el TUG Annex, gestionat pel TriUniversity Group of 
Libraries del sud-oest d’Ontario (University of Guelph, University of Waterloo i Wilfrid Laurier 
University). 
 
3) Finlàndia. La National Repository Library és col·laborativa i està finançada pel govern. Actua 
com un important enllaç en el sistema bibliotecari finès, donant servei a biblioteques públiques i 
de recerca (Jylha-Pykkonen, 1999). 
 
4) França. El Centre Technique du Livre de l’Enseignement Supérieur ha estat creat per 
alleugerir la manca d’espai a les biblioteques universitàries i per preservar els materials 
vulnerables. Encara ha de desenvolupar polítiques de desenvolupament de la col·lecció o 
propostes de col·laboració (Sanz, 1999). En aquesta etapa del seu desenvolupament és més 
una instal·lació cooperativa. 
 
5) Estats Units d’Amèrica. Dos estudis fets durant els anys noranta mostren que la majoria 
d’instal·lacions d’emmagatzematge són institucionals (Association for Research Libraries, 1990; 
Merrill-Oldham i Reed-Scott, 1999). Informació sobre la gamma d’instal·lacions 
d’emmagatzematge que hi ha als Estats Units està disponible gràcies a la Duke University 
(http://www.lib.duke.edu/lsc/othersites.htm). Alguns exemples notables de cooperació o 
col·laboració són: 
- Califòrnia. La Northern Regional Library Facility i la Southern Regional Library Facility 
serveixen a la University of California. La Southern Facility convida a participar a altres 
biblioteques públiques i privades, a les quals se’ls cobra. A les dues instal·lacions la propietat 
dels materials la manté la biblioteca dipositària. La Northern Facility no accepta duplicats. 
- Colorado. L’any 2000 es van anunciar els Plans for Preservation and Access Service Center 
for Colorado Academic Libraries (PASCAL). Aquesta instal·lació cooperativa donarà servei a 
quatre biblioteques: la University of Colorado a Boulder; la University of Colorado Denver 
Auraria Library; la University of Colorado Health Sciences Center Denison Library; i la 
University of Denver’s Penrose Library and Law Library. PASCAL està implementant propostes 
innovadores per al control de l’inventari (Fry, 2000). 
- Districte de Colúmbia. El Washington Research Library Consortium està examinant passar de 
ser un model cooperatiu a ser un model col·laboratiu (Payne, 2001). 
- Massachusetts. El Harvard Depository és significatiu per la serva influència en 
l’emmagatzematge institucional i per la complexitat de les biblioteques de la Harvard University. 
L’informe de Graham (1991) sobre la seva fundació és útil per a qualsevol institució que estigui 
creant una instal·lació d’emmagatzematge. 
- Minnesota. El Minnesota Library Access Center és una instal·lació col·laborativa per a 
biblioteques universitàries.  
- Ohio. Cinc instal·lacions cooperatives per a 14 biblioteques universitàries han estat creades a 
Ohio pel Ohio Board of Regents (Ohio Depository Program, 1997). Un lloc útil és el 
Northeastern Ohio Cooperative Regional Depository. Totes les biblioteques són membres 
d’OhioLINK, i els recursos es comparteixen al llarg de l’estat. Cada instal·lació s’ha 
desenvolupat autònomament, i es produeix la duplicació de materials dins i entre els dipòsits 
(Scalf, 2001). 
 
6) Regne Unit. A les biblioteques universitàries del Regne Unit sembla que la col·laboració 
s’hagi centrat, des de l’aparició de l’informe Follett, en la provisió d’informació digital. No 
obstant, els nostres contactes informals amb bibliotecaris ens han advertit de les iniciatives 
següents : 
- L’Scottish Conference of University and Research Libraries (SCURL) està desenvolupant una 
proposta per al Carnegie Trust per a un estudi per un dipòsit col·laboratiu a Escòcia. S’espera 
que el finançament eventual vindrà del SHEFC. Els participants serien totes les universitats 
escoceses, la National Library i les Glasgow and Edinburgh City Libraries. 



Traduccions del CBUC; 17 (Febrer 2004) 
 

Un estudi sobre l’emmagatzematge col·laboratiu … / S. O’Connor, A. Wells, M. Collier 8

- A la East Midlands Universities Association els debats han destacat els greus problemes 
d’emmagatzematge de les Warwick i Nottingham Universities, i alguns problemes menors a De 
Montfort. Però no hi havia prou interès per portar la idea més enllà, i les dues biblioteques 
interessades van decidir seguir iniciatives locals (vegeu més avall). 
- Nottingham. Una comissió amb representants de les Nottingham University, Nottingham Trent 
University, Nottingham City Libraries i Nottinghamshire County espera adquirir un dipòsit aviat. 
Aleshores mirarien retrospectivament cap a un emmagatzematge col·laboratiu. 
- La Leicester University ja té un dipòsit en el qual De Montfort ocupa un espai, però es tracta 
d’un lloguer, no d’una col·laboració. Els dos bibliotecaris d’aquestes universitats estarien 
interessats en col·laborar, però primer cal abordar qüestions polítiques i pràctiques entre les 
dues universitats. 
- Relacionat amb això, les cinc universitats de les East Midlands (Leicester, De Montfort, 
Loughborough, Nottingham, Nottingham Trent) han revisat recentment un estudi titulat 
COPEMAL, que estudiava els possibles beneficis que podria portar la col·laboració local en la 
gestió de la col·lecció i el préstec interbibliotecari. L’informe COPEMAL arribava a la conclusió 
que el més eficaç i eficient era utilitzar el BLDSC com a proveïdor. Ens expliquen que la recent 
revisió (que encara no hem vist) ha arribat a la mateixa conclusió. (Aquesta assumiria, és clar, 
que no es retiressin els serveis del BLDSC). 
- University of London. L’experiència d’aquesta institució amb la seva Depository Library 
demostra el valor que té desenvolupar polítiques de desenvolupament de la col·lecció per a les 
instal·lacions d’emmagatzematge. Robinson (1999) descriu la seva inusual història. Seria 
raonable esperar que un o més dels grups de cooperació regional que existeixen des de fa 
temps haguessin desenvolupat alguns esquemes. No obstant, l’M25 Consortium (universitats 
de dins i de fora de Londres) ha debatut de tant en tant l’emmagatzematge col·laboratiu, però 
actualment no consta a la seva agenda. És vist principalment com una qüestió per a les 
biblioteques de recerca tradicionals, i no com una prioritat per a les altres. LSE acaba 
d’encarregar una nova biblioteca amb capacitat per a vuit anys (segons els índexs de 
creixement actuals), i el King’s College està esperant també una instal·lació, que està en 
preparació. L’experiència del dipòsit de la University of London a Egham pot haver tingut un 
efecte frustrant en aquesta regió. 
- Caldria esperar que CALIM, el Manchester Consortium, estigués debatent l’emmagatzematge 
col·laboratiu, però una altra vegada no es troba en la seva agenda, tot i que l’emmagatzematge 
és un tema que com a mínim alguna de les biblioteques d’allà s’ha de plantejar. 
 
  2.5. FACTORS INHIBIDORS AL REGNE UNIT  
En discussions informals amb bibliotecaris amb càrrecs, els factors següents han sorgit com a 
possibles inhibidors en l’emmagatzematge col·laboratiu des de la publicació dels informes 
Follett i Anderson: 
- L’emmagatzematge col·laboratiu és principalment una qüestió per a les biblioteques 
tradicionals de recerca, i això fa que sigui difícil promoure’l en una regió on les biblioteques 
tenen missions diferents. 
- Paradoxalment, encara que la col·laboració en el suport a la recerca és encoratjada com un 
assumpte de política nacional, la ferotge competència en el Research Assessment Exercise 
(RAE) (un altre important instrument polític) la dissuadeix. 
- En la política interna de les universitats, l’emmagatzematge col·laboratiu no fa guanyar vots, 
encara que el bibliotecari com a professional li doni suport en principi. 
- Els models econòmics i de negocis encara no han demostrat ser d’eficàcia provada, 
particularment en el context del Regne Unit, amb els bons serveis que ofereix el BLDSC. 
- En els darrers anys hi ha hagut una preocupació vers el desenvolupament de biblioteques 
digitals, i això ha absorbit bona part de l’energia i de l’entusiasme per les innovacions. 
- La possibilitat (encara no demostrada però sí àmpliament predita) que l’emmagatzematge 
digital pugui suplantar l’emmagatzematge en paper atura la inversió en magatzems en algunes 
(moltes?) institucions. 
 
  2.6. QÜESTIONS  
Gestió 
La decisió clau que cal prendre és si les biblioteques estan merament compartint una 
instal·lació, o bé estan compartint o gestionant la col·lecció que hi ha dipositada dins d’ella 
(Payne, 2000). Les instal·lacions cooperatives o col·laboratives normalment tenen algun tipus 
de junta de govern, amb representants de cada biblioteca participant. Els exemples inclouen les 
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instal·lacions del Centre CARM, del Washington Research Library Consortium i de la University 
of California. 
 
Costs 
Sembla intuïtivament cert declarar que “emmagatzemar en un dipòsit nacional o regional 
redueix el cost de la unitat d’emmagatzematge a un nivell nacional, ja que, per exemple, es 
racionalitza l’emmagatzematge, es conserva … un sol exemplar, i s’estalvia en personal” 
(Vattulainen, 2000). No obstant, és difícil trobar anàlisis de cost/benefici sobre 
l’emmagatzematge cooperatiu o col·laboratiu. Estudis recents d’emmagatzematge institucional 
tampoc no revelen gaires coses. L’estudi de l’any 1999 de les biblioteques ARL mostrava que 
un nombre molt petit d’elles havien analitzat els costs, i quatre d’elles enfocaven quatre nivells 
de recuperació de despeses (Merrill-Oldham i Reed-Scott, 1999). 
 Dos articles de Cooper poden haver estat influents en la preferència que les 
biblioteques mostren per les propostes locals i institucionals d’emmagatzematge. Cooper va 
desenvolupar una metodologia de costs per ajudar les biblioteques a prendre decisions sobre 
l’emmagatzematge institucional. Algunes de les opcions que presentava eren: localització (dins 
o fora del campus); tipus d’accés (dipòsits oberts o tancats); i tipus de prestatgeries (normals o 
compactes). Les despeses es desglossaven en construcció, selecció de materials, 
processament de costs a la biblioteca local i a la instal·lació d’emmagatzematge, transport i 
circulació. Cooper també va calcular econòmicament el temps que els usuaris havien d’esperar 
si es produien retards en l’accés als recursos d’informació. Va arribar a la conclusió que les 
despeses de circulació de les col·leccions apartades mostraven que l’emmagatzematge  
compacte dins del campus era la solució més efectiva econòmicament. El cost en seleccionar 
material per a l’emmagatzematge regional era més elevat, perquè els encarregats de la 
selecció eren conscients de la despesa que costava invertir les decisions i enviar materials per 
ser emmagatzemats fora del campus. Aquest article conté una molt bona anàlisi de la literatura 
sobre costs publicada des dels anys setanta i vuitanta (Cooper, 1989). 
 Cooper (1991) recomanava a les biblioteques que adoptessin una jerarquia 
d’instal·lacions d’emmagatzematge, i arribava a la conclusió que l’opció més barata per als 
exemplars que (gairebé) mai no circulaven era traslladar-los a un dipòsit tancat i remot. El tema 
clau és que la circulació potencial hauria d’influir quan es decideixi on emmagatzemar un 
document. 
 A Austràlia, les despeses de construcció del CARM Centre van ser finançades per una 
subvenció del govern junt amb una subvenció de les biblioteques membres de CAVAL. En 
aquest exemple d’emmagatzematge col·laboratiu, CAVAL està desenvolupant un model de 
negoci, el qual “expressa les despeses de construcció i de funcionament en forma de 
subscripcions” – seguint el principi “pagar tant com s’usa”. Els costs de funcionament estan fets 
de la manera més acurada possible –cobrint la selecció, el transport, la recatalogació, el 
processament i la localització dins de la instal·lació. Aquesta proposta està dissenyada per 
encoratjar les biblioteques a treure un complet i ràpid profit de la seva capacitat de subscripció. 
Elles poden contractar, diguem, una capacitat de 100.000 volums per més de deu anys amb el 
període de subscripció corresponent (Awcock, 2000). 
 
Gestió col·laborativa de la col·lecció 
La literatura està dominada per molts debats sobre els criteris de retirada del material, però 
aquests debats s’adrecen sobretot a l’emmagatzematge institucional. Clark (1991) és un bon 
exemple, tractant criteris d’emmagatzematge, preservació i desselecció. No obstant, Buckland 
(1991) fa constar que ”la presa de decisions és més complicada en situacions de cooperació, 
quan dues o més biblioteques estan dipositant exemplars de materials poc usats”. Hazen 
(2000) tracta a fons qüestions de selecció. Gormar (1987) observa de manera pessimista que 
qualsevol decisió de retirar material serà errònia perquè l’ús futur és impredictible. 
 La distinció clau feta en aquest informe és que les instal·lacions cooperatives 
comparteixen un espai, mentre que les instal·lacions col·laboratives comparteixen un espai i 
una col·lecció. Les propostes col·laboratives topen amb qüestions de propietat, quan es 
formulen polítiques sobre duplicats i darrers exemplars. Les biblioteques poden ser reticents a 
desfer-se d’un exemplar que desitgen emmagatzemar, si la instal·lació d’emmagatzematge ja 
disposa d’aquest exemplar. Payne (2000) observa que les instal·lacions d’emmatgatzematge 
sovint accepten duplicats degut a les pressions immediates per estalviar espai. 
 El tamany de la col·lecció ha estat una mesura tradicional de rendiment per a les 
biblioteques, però Buckland (1991) suggereix: “Les biblioteques haurien de ser jutjades per si 



Traduccions del CBUC; 17 (Febrer 2004) 
 

Un estudi sobre l’emmagatzematge col·laboratiu … / S. O’Connor, A. Wells, M. Collier 10

proporcionen un bon servei i no per la quantitat de prestatgeries ocupades o de volums que 
posseeixen”. Mentre que els temes de propietat contenen una càrrega política, Buckland 
suggereix que els desenvolupaments en control bibliogràfic, catàlegs col·lectius i 
interoperabilitat entre sistemes bibliotecaris fan les col·leccions visibles, així que el que esdevé 
menys important és el lloc on estan dipositats els materials. Per al material que es preveu que 
serà poc utilitzat en el futur, Buckland (1991) reconeix que els bibliotecaris es guien per 
probabilitats, i que el cost d’un préstec ocasional en una instal·lació d’emmagatzematge pesa 
més que l’estalvi d’espai. 
 El CRL té una política de desenvolupament de la col·lecció i recull activament materials 
de recerca per als seus membres. Els membres del CRL poden dipositar materials que 
desitgen traslladar a un magatzem, però seguint les estrictes directrius i la política de 
desenvolupament de la col·lecció del centre. “Com que el propòsit bàsic del Centre és 
augmentar els recursos de recerca de les biblioteques membres, no té sentit conservar el que 
es pot trobar fàcilment dins de les pròpies biblioteques membre, ni té sentit conservar el que no 
tindria cap valor en la pròpia col·lecció d’una biblioteca membre” (Center for Research Libraries, 
2000). 
 RRA està pensada per ser una col·lecció geogràficament dispersa, però conservant un 
sol exemplar, en interès de l’eficiència (Awcock, 2000). 
 Payne (2000) veu oportunitats per a una proposta de col·laboració entre biblioteques, 
les quals donarien suport a la compartició de recursos: “A mesura que les instal·lacions 
d’emmagatzematge assoleixen la maduresa, i la manca inicial d’espai a les biblioteques es 
redueix, esdevé raonable per a les biblioteques participants que planifiquin els seus moviments 
d’emmagatzematge col·laborativament i que utilitzin la instal·lació d’emmagatzematge que 
gestionen conjuntament com a primera font per proporcionar als seus clients articles de les 
publicacions periòdiques que poseeixen. Lor (2000) suggereix que les grans instal·lacions 
d’emmagatzematge guanyaran identitat per dret propi, i seran contemplades com a col·leccions 
de primer o últim recurs. 
 
  2.7. ACCÉS INTEL·LECTUAL  
La literatura posa èmfasi en la necessitat d’accés a través de catàlegs locals i col·lectius. L’ús 
de registres electrònics i sistemes de gestió de bases de dades redueix els costs de 
processament, mentre els materials són traslladats de la biblioteca al magatzem. 
 Traslladar materials cap al magatzem elimina la possibilitat de poder-los fullejar 
(“browsing”): això sovint és vist com un impediment per al trasllat. Fins a cert grau, es pot 
compensar escanejant sumaris i enllaçant-los als registres catalogràfics (Block, 2000). 
 Les regulacions per a la majoria d’instal·lacions d’emmagatzematge mostren 
requeriments per a registres llegibles per màquina, mentre els materials són processats per ser 
traslladats al magatzem. En el context del Regne Unit, això significa que cal completar la 
conversió retrospectiva de catàlegs, i que ha de ser possible cercar en altres catàlegs de 
biblioteques a través de catàlegs col·lectius virtuals o físics. Jenkins (2000) observa que al 
Regne Unit encara calen esforços per fer conversió retrospectiva. 
 
  2.8. ACCÉS FÍSIC  
Val la pena indicar que els articles influents sobre emmagatzematge són anteriors al 
desenvolupament d’Internet i d’altres formes més eficaces d’obtenció de documents. Per 
exemple, l’ús d’ARIEL per a la tramesa electrònica de documents ha disminuït els costs de 
circulació d’articles de revista. 
 Les pàgines web de les instal·lacions d’emmagatzematge mostren serveis d’alt nivell, 
amb trameses diàries de materials físics i un ús molt estès de la tramesa electrònica de 
documents. Aquests serveis són essencials per obtenir l’acceptació de l’usuari. Moltes 
instal·lacions ofereixen sales de lectura al mateix edifici, però l’accés directe a les prestatgeries 
no és freqüent. 
 
 
  3. DESCOBRIMENTS I RECOMANACIONS 
 
L’estudi de la literatura ha posat en relleu que hi ha un ressorgiment de l’interès en 
l’emmagatzematge més enllà de les parets de la biblioteca de lliure accés. La literatura, no 
obstant, no s’adreça realment a les qüestions relacionades amb l’emmagatzematge fora de la 
biblioteca en el context d’Internet i l’existència de recursos digitals. Hi ha una necessitat real de 
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desenvolupar polítiques entenedores i connectades entre elles establint el lloc 
d’emmagatzematge d’un exemplar físic en conjunció amb l’obtenció de recursos “originalment 
digitals” (“born-digital”). Això pot arribar a suggerir la co-existència de pràctiques 
d’emmagatzematge de l’exemplar físic amb programes dirigits als recursos “esdevinguts 
digitals” (“born again digital”). 
 També val la pena observar que la literatura publicada no presenta informes que 
estudiïn els desenvolupaments actuals, models de negoci i models coherents de servei en 
l’entorn digital. 
 Aquest informe presenta un cert nombre de descobriments. 
 En primer lloc, hi ha una ferma tendència a construir instal·lacions institucionals 
d’emmagatzematge. Aquestes tendeixen a ser per a les grans biblioteques. La qüestió de la 
propietat continuada està molt present en aquests desenvolupaments. Les recomanacions de 
Follett i Anderson només han trobat una ressò limitat en instal·lacions locals cooperatives en 
les quals el tema de les col·leccions per a la nació no és rellevant. 
 En segon lloc, hi ha una clara manca de recerca de fins a quin punt les col·leccions se 
superposen o es produeixen buits dins o entre els dipòsits institucionals. La base per a un 
compromís per a l’emmagatzematge col·laboratiu rau en el reconeixement de la incapacitat de 
les col·leccions locals per respondre a tot el que els usuaris requereixen, i en l’admissió que les 
instal·lacions d’emmagatzematge institucional poden estar duplicant esforços sense estar 
completant buits en les col·leccions. Roman la qüestió de la forma i la direcció local i regional 
de la col·lecció. 
 En tercer lloc, al llarg de la darrera dècada hi ha hagut poderosos arguments teòrics a 
favor del desenvolupament d’instal·lacions d’emmagatzematge col·laboratiu, junt amb una forta 
pràctica cap al final de la dècada. L’obstacle cap a una extensió major d’aquesta pràctica han 
estat les “personalitats” de les institucions, que consideren la dimensió de la col·lecció un 
important indicador del seu rendiment. També es dóna el cas que hi ha un fracàs sistemàtic a 
l’hora de desenvolupar models de servei coherents, entenedors i sostenibles, als quals les 
biblioteques institucionals podrien optar per pertànyer, o dels quals podrien obtenir servei. Al 
Regne Unit l’economia de l’emmagatzematge col·laboratiu local pot no ser d’eficàcia provada. 
La qüestió rau en treballar en base a indicadors de rendiment relatius a l’èxit dels proveïdors de 
serveis d’informació, en lloc de fer cas dels partidaris de fer créixer les col·leccions sense límit. 
 En quart lloc, el cost econòmic de la construcció i la gestió sostenible de biblioteques i 
dipòsits institucionals és una qüestió d’importància. L’absència de models de negoci que 
combinin els beneficis de la capacitat d’Internet amb una instal·lació local i d’emmagatzematge 
és una qüestió d’urgència. Els models de negoci per a biblioteques digitals sostenibles no estan 
disponibles en una escala significativa, i no han tingut l’oportunitat de ser avaluats. Els models 
de negoci sostenibles són necessaris per donar suport i nodrir els models de servei que posen 
l’èmfasi en l’obtenció local de documents. 
 Finalment, la connexió entre models de servei, desenvolupament de la col·lecció, 
decisions d’emmagatzematge i models de dipòsit està expressada vitalment com el vehicle 
d’accés i obtenció de documents. És necessari que hi hagi un reconeixement de les qüestions 
duals d’accés i interoperabilitat d’eines per al control bibliogràfic, i de la capacitat de 
l’investigador per obtenir directament i sense fissures un recurs “esdevingut digital” o en forma 
física. 
 La literatura ens repta a afegir més sobre el tema per contribuir a la seva adequada 
comprensió, i que això ens serveixi per crear models, que permetran a la professió bibliotecària 
enfrontar-se a l’endevinalla (“conundrum”) del servei i la col·lecció. 
 
 
  4. EPÍLEG  
 
Tenim l’esperança que aquesta anàlisi encoratgi el mateix tipus de debat que els autors 
d’aquest informe han tingut, a mesura que avançaven en la seva preparació. És òbviament un 
debat més complex i interconnectat que aquell que només se centra en les instal·lacions 
d’emmagatzematge. Ens sembla que l’emmagatzematge col·laboratiu facilita el moviment en 
altres temes que fins ara podien haver estat aturats. Paradoxalment es dóna el cas que una 
instal·lació d’emmagatzematge físic pot ser bàsica per impulsar sistemes digitals d’accés i 
obtenció de documents a tot el país. No cal dir que els membres de la British Library/Higher 
Education Task Force són plenament conscients de la complexitat d’aquestes qüestions. N’hi 
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ha prou amb dir que hem gaudit d’aquesta tasca i esperem amb ànsia veure com es 
desenvolupen el debat i les accions a partir d’ara. 
 Si us plau, vegeu a l’Apèndix 2 la llista de persones consultades en aquest estudi. 
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  APÈNDIX 2. PERSONES CONSULTADES  

Austràlia. Sr. Steve O’Connor, Chief Executive Officer, CAVAL Collaborative Solutions, 
4 Park Drive, Bundoora, VIC 3083. Correu electrònic: steveo@caval.edu.au 

Estats Units d’Amèrica. Sra. Lizanne Payne, Executive Director, Washington Research 
Library Consortium, 901 Commerce Drive, Upper Marlboro, MD 20774. Correu electrònic: 
payne@wrlc.org; Sra. Judy Scalf, Manager, Northeastern Ohio Cooperative Regional Library 
Depository. Correu electrònic: jscalf@neoucom.edu 

IFLA. Sr. Penti Vattulainen, Director, National Repository Library, Finland. Correu 
electrònic: pentti.vattulainen@nrl.fi 

Regne Unit. Bob Oldroyd (Nottingham), Kathryn Arnold (DMU), Ian Mowat (Edimburg); 
Chris Hunt (Manchester University John Rylands Library), Tim Hobbs (Leicester), Jean Sykes 
(LSE), Anne Bell (KCL), Sheila Corrall (University of Southampton). 
 
 


