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RESUM 
Informe d’un Grup de Treball sobre Serveis Bibliogràfics de la University of California que 
presenta un seguit de recomanacions sobre els canvis que aquests serveis haurien 
d’implementar per millorar les seves prestacions. Els autors posen de manifest el desfasament 
que pateixen bona part dels serveis bibliotecaris actuals davant les prestacions que ofereixen 
portals com Amazon o Google. Les recomanacions s’estructuren en quatre apartats: millorar la 
cerca i la recuperació, redissenyar l’OPAC, adoptar noves pràctiques catalogràfiques i donar 
suport a la millora continua. L’informe finalitza amb l’enumeració d’una seixantena de possibles 
actuacions addicionals que també es van considerar i les raons per les quals finalment es van 
descartar. 
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INTRODUCCIÓ1 
 
La societat està en ple procés d’aprenentatge sobre com “estar” a l’era de la informació. 
L’arribada dels ordinadors i la inclusió del Web a la nostra feina i a les nostres vides privades 
ens ha portat innovacions i formes d’accedir a la informació que difícilment podíem imaginar. 
Vivim en un paisatge digital complex i ple de reptes que canvia constantment. 
 
En el front bibliotecari, els nostres sistemes bibliogràfics no han mantingut el pas amb aquest 
entorn canviant. La continua proliferació de formats, eines, serveis i tecnologies ha capgirat la 
manera com organitzem, recuperem i presentem les nostres col·leccions. Els nostres usuaris 
esperen simplicitat i recompenses immediates i Amazon, Google i iTunes són els estàndards 
amb els quals ens comparen. Els nostres sistemes actuals empal·lideixen al seu davant. 
 
El catàleg actual té un disseny pobre per a les tasques de trobar, descobrir i seleccionar el 
creixent conjunt de recursos disponibles a les nostres biblioteques. Es tracta d’una eina més 
adequada per localitzar i obtenir un ítem conegut. Per als bibliotecaris i per als nostres usuaris, 
el catàleg és només una opció per accedir a les nostres col·leccions. Oferim un conjunt 
fragmentat de sistemes per cercar informació publicada (catàlegs, bases de dades d’índexs i 
resums, servidors de revistes a text complet, dipòsits institucionals, etc.) cadascú amb eines 
molt diferents per identificar i obtenir materials. Per a l’usuari, aquestes distincions són 
arbitràries. 
 
En els fluixos de treball de la biblioteca es dediquen massa esforços a mantenir i a integrar una 
infraestructura fragmentada. Necessitem valorar seriosament les oportunitats de centralitzar i/o 
coordinar millor els serveis i les dades, mantenint al mateix temps un control local adequat, com 
una manera de reduir els esforços i la complexitat i de redirigir recursos per centrar-nos en 
millorar l’experiència de l’usuari. 
 
Els llibres no desapareixeran. No obstant això, els formats tradicionals de la informació s’estan 
fent servir en combinació amb una multitud de formats nous i en continua evolució. És la nostra 
responsabilitat ajudar els nostres usuaris a trobar allò que necessiten sense demanar-los que 
adquireixin un coneixement especialitzat o que seleccionin d’entre tot un seguit de sistemes 
d’emmagatzematge amb distincions que semblen arbitràries. 
 
 
Què ens reserva el futur 
El famós savi Howard Cosell va dir una vegada que “El que és popular no sempre està bé. I el 
que està bé no sempre és popular.” Sospitem que quan es tracta d’Internet i de com ha 
simplificat la cerca, el que és popular també està bé. Més avall examinem què esperen els 
usuaris de la pròxima generació d’interfícies de cerca bibliotecàries i quins canvis 
d’infraestructura necessiten les biblioteques per a continuar oferint serveis efectius. Cap dels 
serveis bibliogràfics predits més avall és una fantasia de l’estil de Buck Rogers2. Més aviat, els 
exemples es troben repetidament a la bibliografia sobre biblioteques, en estudis d’usuaris, i són 
tecnologies disponibles hores d’ara. 
 
Els exemples que s’exposen a continuació ens mostren el que necessitem oferir si esperem 
atraure estudiants i investigadors a les nostres col·leccions i reclutar bibliotecaris innovadors. 
 
 
Què volen els usuaris 
Els usuaris volen un ric pou al qual cercar, simplicitat i satisfacció. Hom no necessita sessions 
de formació de 50 minuts per fer una compra a Amazon. Per què les biblioteques han de 
continuar sent tan difícils d’usar per als usuaris? 
 
 
 

                                                 
1 La versió original de l’informe inclou un resum executiu que no ha estat traduït (Nota del traductor). 
2 Buck Rogers és un personatge de ficció, molt popular a Amèrica del Nord, que ha aparegut a còmics, 
pel·lícules, sèries de televisió, jocs d’ordinador, etc. de ciència-ficció (Nota del traductor). 
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Exemples: 
 Els usuaris esperen que un sistema o una cerca cobreixi un ampli univers d’informació 

(com ara Google o Amazon.com). 
 Metadades enriquides (ONIX, taules de contingut, cobertes, etc.). 
 Disponibilitat del text complet. 
 Els usuaris volen moure’s fàcilment des d’una referència SOBRE un ítem al propi ítem. 

El descobriment per si mateix no és suficient. 
 Els usuaris esperen sistemes que ofereixin molta ajuda intel·ligent. 

 Correcció d’errors ortogràfics obvis. 
 Ordenació per rellevància dels resultats de les consultes. 
 Ajuda en la navegació de grans conjunts de documents recuperats a través de 

subconjunts lògics o topic maps o jerarquies. 
 Ajuda en la selecció del millor recurs a través de rànquings de rellevància o de 

comentaris afegits per parells (“peers”) i experts, o eines del tipus “altres que 
van fer servir això també van utilitzar allò”. 

 Serveis adaptats i personalitzats.  
 Necessitat d’autenticar-se una única vegada. 
 Seguretat / privadesa. 
 Comunicació i col·laboració. 
 Disponibilitat de múltiples formats: e-books, mpeg, jpeg, rss i d’altres noves 

tecnologies –juntament amb formats tradicionals, tangibles. 
 Enllaços directes al correu electrònic, a la missatgeria instantània i a les opcions de 

compartir. 
 Els acadèmics cada vegada participen més en comunitats virtuals en línia per a la 

recerca i l’educació. 
 Els usuaris volen el que la biblioteca els ofereix, però sense haver de venir a la 

biblioteca per obtenir-lo. 
 
 
Què necessiten les biblioteques 
Per tal d’oferir a la comunitat de la University of California (UC) el millor servei possible i l’accés 
a la informació de la major qualitat, les biblioteques de la UC necessiten examinar de prop com 
gestionem els punts d’accés a les nostres col·leccions, als nostres catàlegs i a les opcions 
d’ajuda. 
 
El temps i l’energia que calen per fer coses a les biblioteques són insostenibles. Tenim 
persones fent feines duplicades als nostres sistemes. Som incapaços de compartir recursos o 
registres comuns a través dels nostres múltiples catàlegs, sistemes de gestió de continguts i 
estàndards diferents. Aquestes redundàncies tenen costos d’oportunitat en termes de serveis 
que no tenim el temps o el personal per oferir. Tots estem d’acord en què el cost dels nostres 
serveis bibliogràfics esdevé insostenible a mesura que ens introduïm en un món cada vegada 
més digital, però encara no hi ha una solució a la vista. 
 
Si volem continuar competint en el mercat de la informació, necessitem obtenir, crear i exportar 
metadades de manera eficient. Hem de donar resposta a les demandes d’enriquir les nostres 
dades de noves maneres, d’afegir valor i d’oferir serveis únics als nostres usuaris, sense 
esgotar els nostres pressupostos. Donat el seu cost prohibitiu, només s’ha de dedicar personal 
a crear metadades quan està provat el seu valor pels acadèmics presents i futurs. 
 
A més de les descripcions dels recursos creades pel personal, les metadades es poden obtenir 
dels venedors i dels editors, es poden derivar automàticament de les dades o les poden afegir 
els usuaris. Cal explotar qualsevol metadada disponible als sistemes bibliogràfics. Les 
biblioteques necessiten explotar activament les metadades existents i desenvolupar altres 
conductes rics en informació, que incrementaran el nombre de punts d’accés que es poden 
cercar. A través d’aquest model d’indexació profunda podem revitalitzar els nostres serveis i 
oferir serveis únics, eficients i necessaris per als nostres usuaris. 
 
El nostre repte és prioritzar la feina que podem continuar fent i, aleshores, fer-la de manera 
intel·ligent, fer-la una única vegada per a tot el sistema, i fer-la tan bé, sinó millor, que els 
nostres col·legues amb ànim de lucre. 
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Exemples: 

 Un sistema virtual. 
 Afavorir l’eficiència del catàleg. 
 Permetre desplegar la jerarquia bibliogràfica. 
 Permetre compartir informació dins i fora dels nostres sistemes. 

 Desenvolupar eines i dades en col·laboració per a l’anàlisi. 
 Capacitat de determinar les col·lecciones detallades de cada campus. 
 Gestió de la col·lecció/adquisicions. 
 Gestió de recursos electrònics. 
 Dipòsits de fons impresos compartits. 

 Integració de l’univers bibliogràfic. 
 Integració de materials docents de préstec restringit. 
 Integració de dipòsits. 
 Eines per gestionar dades de consum local. 

 Acomodar els esquemes i les estructures de metadades no compatibles amb MARC 
 Aprofitar les metadades ja existents, enriquint-les amb sumaris i portades. 
 Col·laborar amb altres organitzacions de patrimoni cultural per fer accessibles 

recursos addicionals. 
 Treure els continguts als llocs on els usuaris busquen informació. 
 Simplificar el procés per trobar la informació allà on està. 

 
Només coneixent els nostres usuaris, respectant les seves necessitats, i redissenyant les 
nostres operacions amb imaginació podem revitalitzar el conjunt de serveis bibliogràfics de la 
biblioteca. 
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1 RECOMANACIONS 
 
 “Cal fer les coses tan simples com sigui possible, però no més simples.” –Albert Einstein. 
 
El sistema bibliotecari de la UC busca mantenir i incrementar la màxima qualitat acadèmica i de 
recerca possibles. Des de 1868, l’Estat de Califòrnia s’ha dedicat amb intensitat a construir una 
biblioteca de talla mundial. Ningú no nega que la manera en què els usuaris usen les 
biblioteques ha canviat molt mentre que el propòsit de les biblioteques s’ha mantingut estable. 
A continuació s’enumeren les recomanacions que segons el Grup de Treball sobre Serveis 
Bibliogràfics (Bibliographic Services Task Force, BSTF) hem d’emprendre si volem continuar 
sent viables en el mercat de la informació. A l’apèndix F s’inclouen idees addicionals per 
millorar els serveis bibliogràfics. 
 
 
I. Millorar la cerca i la recuperació 
 
Els serveis bibliogràfics de les biblioteques són un element essencial per a la recerca. Oferim 
eines en forma de catàlegs, bases de dades d’índexs i resums i pàgines web que enllacen els 
nostres usuaris amb els materials que necessiten. El que no aconseguim oferir és perfecció, 
simplicitat i un llenguatge de cerca comú. Durant els últims 10 anys la cerca en línia ha 
esdevingut més simple i més efectiva a tot arreu, excepte als catàlegs de les biblioteques. Més 
avall descrivim millores que podem incorporar. 
 
 
I.1 Oferir als usuaris accés directe a l’ítem 
 
Segons els principis de disseny del Grup de Treball, l’èxit de qualsevol cerca radica en 
necessitar pocs clics (tres o menys) per obtenir una signatura i/o informació a text complet. Els 
usuaris volen satisfacció immediata. Sabem a partir de la nostra experiència que els alumnes 
de grau “ho” volen ara, no importa què. Si no poden obtenir el text complet autoritatiu, es 
quedaran amb el segon o el tercer millor recurs a text complet. Els professors i els alumnes 
graduats estan disposats a esperar perquè entenen que han de fer-ho, però ells també valoren 
l’obtenció més ràpida de resultats satisfactoris. Si no fem una feina millor per satisfer les 
expectatives creixents, perdrem els nostres usuaris. 
 
Quan el text complet està disponible, l’usuari espera accedir-hi prement un únic enllaç. Els 
nostres usuaris mereixen alguna cosa millor que l’actual sistema d’opcions de menú confuses, 
enllaços que porten a un servidor de revistes (i no a un article específic), i URLs que no són 
estables i que no poden incloure’s als favorits. 
 
En el cas dels materials impresos, els nostres sistemes han d’oferir un ventall més ampli 
d’opcions quan el lliurament immediat no és possible, incloent-hi informació sobre el temps que 
trigarà cada opció. Està a les nostres mans dissenyar un sistema que busqui alternatives en 
benefici dels nostres usuaris. Necessitem anar més enllà de les Peticions i Reclamacions com 
les úniques opcions per obtenir els materials impresos, especialment quan el temps de 
resposta no serà prou ràpid per satisfer la necessitat de l’usuari. Per exemple, quan un llibre 
surt en préstec, el sistema podria identificar una còpia en una altra biblioteca de la ciutat a 
través d’OpenWorldCat, identificar una còpia per a comprar-la en una llibreria del campus, 
iniciar una compra a través d’una llibreria virtual i oferir títols similars que estan disponibles a 
les prestatgeries. Quan un ítem està a la prestatgeria, el sistema podria mostrar un mapa amb 
la seva ubicació, oferir consell sobre quina ubicació és la més propera o oferir serveis de 
lliurament per una tarifa. Els usuaris han de tenir prou informació com per poder fer una elecció 
informada sobre quina opció triar, incloent-hi aquelles que porten més temps i aquelles que 
suposen un cost. 
 
I.1a: RECOMANACIÓ: que els eLinks de la UC et portin a una opció per defecte amb la 
possibilitat de tornar al menú si vols triar una opció diferent. (Si hi ha un enllaç fiable al text 
complet aquesta seria la primera opció. Assumim, doncs, que la major part de les vegades 
podrem predir correctament quin servei voldrà l’usuari). 
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I.1b: RECOMANACIÓ: oferir un botó “Vull això” que estigui present quan el context ho demani, 
amb l’objectiu d’oferir sempre una opció per obtenir el document. Res de culs-de-sac. Cal oferir 
sempre a l’usuari l’opció d’especificar el temps de lliurament; i treballar entre bastidors per 
complir el millor possible. 
 
 
I.2 Oferir recomanacions  
 
Cada vegada més, els nostres usuaris esperen que els sistemes en línia ofereixen alguna cosa 
més que una resposta literal a una consulta. Els sistemes bibliogràfics han d’afegir valor a la 
interacció, fent servir allò que se sap sobre l’usuari i la seva consulta per oferir consell i ajuda 
intel·ligent. Molts serveis d’Internet fan recomanacions basades en l’historial de cerca i una 
anàlisi dels registres recuperats i visualitzats. Els sistemes bibliogràfics de la UC tenen accés a 
una gran quantitat de dades en les quals es podríem basar recomanacions fetes amb rigor 
acadèmic. Malgrat que encara a nivell experimental, un estudi finançat per la Mellon 
Foundation i dut a terme per la CDL ha ofert alguns resultats prometedors. 
 
Es tracta d’incorporar la possibilitat de recomanar als usuaris un conjunt de resultats alternatius 
(“recomanacions”) que es considera que poden satisfer la necessitat informativa de l’usuari. 
Aquestes recomanacions poden basar-se en el contingut, a partir d’una anàlisi de contingut 
d’un conjunt de documents recuperats per l’usuari, o poden basar-se en un filtre, a partir d’una 
anàlisi del que altres persones similars han triat com a rellevant o interessant. Les obres 
recomanades poden incloure: 

 Ítems classificats junts i ubicats al mateix edifici. 
 Ítems classificats junts independentment de la seva ubicació física. 
 Ítems del mateix autor. 
 Ítems sobre el mateix tema. 
 Ítems sobre el mateix lloc (o un lloc proper) 
 Ítems del mateix lloc (o d’un lloc proper). 
 Altres edicions de la mateixa obra. 
 Altres versions d’un article de revista (pre- o postprint). 
 Altres obres que han estat agafades en préstec o consultades per altres persones de 

la mateixa categoria que l’usuari (professors, estudiants graduats, etc.) o per persones 
de la mateixa disciplina/departament. 

 
I.2a: RECOMANACIÓ: oferir recomanacions basades en el contingut i en filtres que explotin la 
informació dels registres bibliogràfics, la informació sobre la localització, les dades agregades 
d’ús i similars per oferir suggeriments sobre altres obres d’interès. 
 
Exemples: Amazon – http://www.amazon.com 
 
 
I.3 Facilitar la personalització 
 
Els sistemes bibliogràfics han de permetre als usuaris exercir algun control sobre les seves 
interaccions de cerca. Com a mínim, l’usuari ha de poder fixar un perfil permanent de les seves 
preferències que afecti els seus usos futurs del sistema. Aquesta característica és 
particularment valuosa a mesura que el nostre sistema creix. 
 
I.3a: RECOMANACIÓ: permetre l’usuari definir un conjunt de recursos/bases de dades que vol 
consultar simultàniament, incloent-hi un conjunt de recursos més ampli que els permesos per 
les eines de metacerca actuals, com l’opció de Google de restringir la cerca a dominis .edu, 
bases de dades de museus i arxius, i similars. 
 
 
I.4 Oferir accions alternatives a les cerques fallides o sospitoses 
 
L’anàlisi transaccional mostra que molts usuaris cometen errors en el procés de cerca que es 
poden predir i corregir. Els sistemes intel·ligents reconeixeran aquests errors i suggeriran 
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correccions. Els sistemes centrats en l’usuari mai no deixaran l’usuari sol amb la cerca fallida, 
fent front a cap resultat sense alternatives. 
 
I.4a: RECOMANACIÓ: avaluar la petició de l’usuari a la cerca d’errors ortogràfics i oferir 
alternatives, especialment si el terme produeix pocs o cap resultat. Ampliar els serveis oferts 
per sistemes genèrics en anglès, com ara Google, per reflectir la major complexitat de les 
consultes acadèmiques, incloent-hi la correcció ortogràfica multilingüe i la sensibilitat amb 
termes acadèmics abstrusos. 
 
I.4b: RECOMANACIÓ: oferir sempre suggeriments constructius quan una cerca no produeix 
cap resultat. Els suggeriments han d’incloure un ampli ventall d’opcions, incloent-hi termes de 
cerca alternatius, termes relacionats, opcions basades en recomanacions (per exemple, no s’ha 
trobat res sobre aquest tema, estaries interessat en aquest altre tema relacionat?), oferir la 
possibilitat d’expandir la cerca a d’altres catàlegs i/o a WorldCat, oferir la possibilitat de cercar a 
Amazon o al web, i oferir l’opció d’obtenir l’ajuda d’un bibliotecari. 
 
 
I.5 Oferir una navegació millor dins de grans conjunts de resultats 
 
A diferència dels usuaris que cerquen de manera ocasional, els investigadors acadèmics sovint 
necessiten treballar amb grans conjunts de resultats. El rànquing per rellevància no és suficient 
quan hi ha centenars de registres que estan relacionats. Cal presentar els grans conjunts de 
resultats en subconjunts lògics, preferentment a través d’un procés dinàmic que respongui a les 
eleccions de l’usuari amb opcions de descens en la jerarquia (“drill-down”) més útils. 
 
La navegació a través de grans conjunts de resultats és particularment frustrant quan molts 
dels registres recuperats són variants de la mateixa obra. Quan cada edició de Hamlet, cada 
traducció, cada versió cinematogràfica de l’obra és enumerada com a un registre diferent, un 
usuari pot veure’s obligat a visualitzar pantalles i pantalles de títols per determinar si cadascun 
d’ells és el registre que necessita. Els Requeriments Funcionals dels Registres Bibliogràfics 
(Functional Requirements for Bibliographic Records, FRBR) de l’IFLA defineixen un conjunt de 
relacions que es poden emprar per organitzar els registres d’una manera més lògica. Els 
conceptes dels FRBR diferencien els registres relacionats amb una obra particular, les diverses 
expressions de l’obra, les diferents versions d’un mateix text, i els ítems físics particulars. 
 
De manera semblant, quan una revista ha experimentat nombrosos canvis de títol, resulta difícil 
elaborar una cerca en els catàlegs actuals que recuperi tots els registres per a totes les variants 
del títol. Fins i tot si es recuperen tots els registres, l’usuari ha de consultar cadascun d’ells i 
travessar el misteriós paisatge dels camps “Continua” i “Continuat per” per entendre les 
relacions entre els títols. 
 
Un altre mètode per ajudar els usuaris a navegar grans conjunts de resultats és dividir-los en 
subconjunts lògics o “facetes”. En el browsing per facetes, s’analitza i s’organitza el conjunt 
recuperat a partir de la informació dels registres més apropiada. Alguns dels subconjunts 
utilitzats més habitualment per a fer les facetes inclouen 

 La data 
 L’idioma 
 El format 
 Els encapçalaments de matèria 
 Els encapçalaments de nom 
 La disponibilitat (si està en préstec, perdut, a la prestatgeria, etc.) 

 
Quan resulti apropiat, cal subdividir els subconjunts en rangs (per exemple, les dates per 
dècada, les ubicacions geogràfiques per regió, etc.). Els sistemes més sofisticats analitzen el 
conjunt recuperat semànticament i el subdivideixen en funció de quants registres tracten d’un 
tema en particular. Per exemple, si hi ha centenars de registres del conjunt que cauen al rang 
de dates 1990-2000, el sistema faria subconjunts per anys individuals. 
 
I.5a: RECOMANACIÓ: implementar els conceptes dels FRBR per presentar les obres 
relacionades jeràrquicament, situant junts tots els registres relacionats amb una mateixa obra 
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(per exemple, Moby Dick), diverses expressions d’aquesta obra (per exemple, traduccions a 
l’alemany, japonès i altres llengües), diferents versions del mateix text bàsic (per exemple, les 
edicions de Modern Library Classics i de Penguin), i els ítems específics (una còpia de Moby 
Dick a la prestatgeria). 
 
I.5b: RECOMANACIÓ: fer el seguiment de tots els camps enllaçats dels registres de 
publicacions periòdiques per presentar totes les variants del títol als usuaris en forma d’arbre. 
 
I.5c: RECOMANACIÓ: implementar el browsing per facetes basat en l’anàlisi sofisticat dels 
continguts dels registres. 
 
Exemples de “FRBRització”: 

Projecte Fiction Finder d’OCLC 
http://fictionfinder.oclc.org/ 
 
RedLightGreen de RLG3 
http://www.redlightgreen.com [no disponible des del 5 de novembre de 2006. Consultar 
http://www.worldcat.org] 

 
Exemples de browsing per facetes: 

ProFind d’Endeca 
http://endeca.com/demos/index.html 

 
Scopus d’Elsevier 
http://www.info.scopus.com/demo/ 

 
El nou catàleg de la North Carolina State University 
http://www.lib.ncsu.edu/catalog/ 

 
RedLightGreen de RLG 
http://www.redlightgreen.com [no disponible des del 5 de novembre de 2006. Consultar 
http://www.worldcat.org] 

 
Exemple de registre de publicació periòdica “en forma d’arbre”: 

http://www.secstate.wa.gov/library/docs/iii/seattlepi.htm 
 
 
Referències rellevants4: 
Gonzales, Linda. (Apr 15, 2005) What is FRBR? 
 
Yee, Martha M. (2005) FRBRization: a method for turning online public finding lists into online 
public catalogs. 
 
 
I.6 Lliurar serveis bibliogràfics allà on són els usuaris 
 
Els continguts i els serveis de la biblioteca han d’estar disponibles fora dels sistemes i dels llocs 
web bibliotecaris, de manera que els usuaris hi puguin accedir fàcilment des d’allà on ho 
necessitin –des del seu lloc de treball i/o d’estudi preferit. Hem d’esforçar-nos per fer disponible 
la informació allà on l’usuari la necessita. Aquesta visió contrasta amb l’enfocament més 
tradicional de construir llocs web específics i esperar que l’usuari els trobi i hi accedeixi als 
recursos. Al contrari, l’experiència de la biblioteca ha de ser reproduïda allà on i quan l’usuari la 
necessiti, sense necessitat de visitar un lloc web específic de la biblioteca. Aquesta manera de 
pensar anima activament a fer servir i tornar a fer servir els recursos bibliotecaris. 
 
Molts campus, per exemple, fan ús d’entorns d’aprenentatge virtual o de sistemes de gestió de 
cursos (“Virtual Learning Environments, VLE” / “Course Management Systems, CMS”). Aquests 

                                                 
3 Des de novembre de 2006 RLG i OCLC s’han fusionat en una única plataforma (Nota del traductor). 
4 Les referències completes dels treballs citats al text es troben a la bibliografia final (Nota del traductor). 
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campus també estan començant a implementar portals institucionals per facilitar l’agregació i la 
presentació d’aplicacions i de serveis de campus al seu personal i als seus estudiants. En lloc 
de demanar als nostres usuaris que accedeixen als recursos de la biblioteca a través de la 
nostra pàgina web, podem oferir-los informació rellevant directament en aquests entorns. Com 
a mínim, podem incloure eines com ara el formulari de cerca, recursos recomanats, notícies i 
serveis de notificació. 
 
El marc tècnic que ens permet crear aquest nou entorn, que Lorcan Dempsey anomena la 
“biblioteca recombinant”, inclou estàndards oberts, com ara XML, RSS, WSRP i JSR168, i nous 
conceptes que estan rebent el nom de Web 2.0. A través de serveis web i d’altres integracions 
basades en protocols, les col·leccions i els serveis bibliotecaris es poden incorporar a d’altres 
sistemes de manera transparent, apareixent com a característiques d’altres sistemes. 
 
Fins i tot anant més lluny, el contingut i els serveis bibliotecaris no necessiten romandre 
amagats en els nostres propis campus, disponibles només a través de les nostres interfícies. A 
mesura que els nostres usuaris surten dels jardins tancats del catàleg de la biblioteca, és la 
nostra responsabilitat trobar-los i donar-los suport, independentment d’on es trobin. Som 
conscients que els nostres usuaris fan servir freqüentment motors de cerca per trobar 
informació. Hem d’assegurar-nos que les nostres metadades estan disponibles per a tots els 
motors de cerca que les volen indexar. Donada la gran duplicació entre biblioteques de recerca, 
que cada biblioteca ofereixi les dades MARC individualment incrementa les possibilitats de 
diluir els resultats de les cerques. Més aviat, recomanem treballar amb OCLC per aplicar la 
seva tècnica d’OpenWorldCat per fer disponibles tots els seus registres, o almenys els registres 
de la UC, perquè siguin descoberts pels motors de cerca. Els usuaris poden recuperar resultats 
“trobar a una biblioteca” a través de cerques que inclouen, o estan limitades a, 
“worldcatlibraries.org”. També és importat que exposem les nostres metadades de manera que 
oferim suport a serveis que potser voldrem oferir en el futur. 
 
A més dels nostres registres MARC, també hem de fer disponibles les metadades de les 
nostres col·leccions digitals. Cada campus té materials únics que són valuosos i que 
beneficiarien al conjunt de la comunitat de la UC si estiguessin accessibles. Hi ha diversos 
mecanismes per fer-ho, incloent-hi OAI i Google, cadascun amb els seus aspectes 
prometedors i amb els seus reptes. 
 
I.6a: RECOMANACIÓ: permetre que els continguts i els serveis de la biblioteca s’integrin en 
entorns d’aprenentatge virtual/sistemes de gestió de cursos del campus (VLE/CMS), per 
exemple, Sakai, WebCT, Blackboard, etc. 
 
I.6b: RECOMANACIÓ: permetre que els continguts i els serveis de la biblioteca s’integrin en 
portals institucionals. 
 
I.6c: RECOMANACIÓ: fer les nostres metadades tan accessibles com sigui possible als motors 
de cerca externs. 
 
I.6d: RECOMANACIÓ: fer disponibles les nostres col·leccions digitals, de caràcter únic, en 
primer lloc a la comunitat de la UC i posteriorment a l’exterior. 
 
Referències rellevants: 
Awre, Chris et al. (Oct 2005) The CREE Project: investigating user requirements for searching 
within institutional environments. 
 
Dempsey, Lorcan. (2003) “The recombinant library: portals and people.” 
 
 
I.7 Oferir rànquings per rellevància i prioritzar el text complet 
 
Actualment els nostres usuaris introdueixen termes de cerca a un formulari i, si tenen sort, 
recuperen un conjunt de registres relacionats amb allò que han demanat. La bona notícia és 
que en alguns sistemes els títols més recents apareixen primer en el conjunt de resultats. La 
mala notícia és que sovint l’actualitat no és el millor determinant de la rellevància o de l’èxit. 
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A molts catàlegs, el rànquing per rellevància es basa en paraules clau o LCSH, però podríem 
aprendre moltes lliçons de motors de cerca com Google, Yahoo o Amazon. 
 
Podríem millorar la capacitat de cercar i recuperar al text complet d’un llibre. Fent servir aquest 
contingut amb intel·ligència, podríem triar les seccions significatives, informativament riques, 
com ara els sumaris, els resums, les notes i les bibliografies per ponderar la recuperació i 
ordenar els resultats per rellevància. 
 
I.7a: RECOMANACIÓ: ordenar els registres recuperats segons un ampli conjunt de criteris de 
rellevància, de manera que aquells registres que tenen més probabilitats de ser rellevants 
apareguin a les primeres posicions. 
 
I.7b: RECOMANACIÓ: fer servir el text complet quan estigui disponible per poder descobrir 
nous recursos i fer rànquings per rellevància. 
 
 
I.8 Millorar la cerca de materials en alfabets no llatins 
El nostre sistema bibliotecari té una excel·lent col·lecció de materials en alfabets diferents del 
llatí. Les nostres biblioteques de recerca, tan diverses i amb materials en tantes llengües, han 
de millorar l’accés a les nostres col·leccions en llengües estrangeres. Hem de millorar el suport 
que oferim als usuaris i als acadèmics que investiguen llengües vernacles. 
 
I.8a: RECOMANACIÓ: millorar la cerca de materials en alfabets que no siguin el llatí, permetent 
la cerca en alfabet llatí i en alfabets vernacles, ordenant els resultats en funció de l’idioma i 
presentant els resultats en les formes llatina i vernacla. 
 
 
II. Redissenyant l’OPAC 
 
En l’actualitat necessitem repensar de manera radical què tenim al nostre catàleg, com hi 
cerquem i quines connexions establim amb els ítems individuals. 
 
 
II.1  Crear una interfície única per a tota la UC 
 
Donat el creixent grau de col·laboració en la construcció de la col·lecció, hem de presentar una 
única interfície de catàleg per a les col·leccions locals i del conjunt del sistema. A més de 
millorar el servei a l’usuari, l’existència d’un únic catàleg implica més eficiència i estalvis de 
costos per a les biblioteques. “Fer més amb menys” ha estat una realitat per als sistemes 
bibliotecaris de la UC durant la passada dècada. Hi ha uns elevats costos en mantenir 10 
OPACs de campus, com n’hi ha en l’extracció, transmissió, absorció, combinació i indexació 
dels registres per oferir un catàleg col·lectiu. L’existència d’un únic OPAC oferiria un únic punt 
d’entrada als rics recursos de la UC i produiria una major eficiència i estalvi de costos. 
 
Per obtenir la màxima eficiència en la creació i en el manteniment d’un únic OPAC per a tota la 
UC, cal realitzar un esforç paral·lel en la creació i manteniment d’una base de dades 
gestionada per la UC (veure III.1 més avall). Creant un únic magatzem (la base de dades) de 
registres bibliogràfics, facilitarem els serveis de descobriment i de presentació que ha d’oferir el 
dipòsit de dades. Hom pot imaginar fàcilment un investigador buscant al seu catàleg al campus 
i obtenint resultats presentats en diferents nivells de localització física dels materials (campus, 
UC, préstec interbibliotecari). 
 
El marc tècnic que ens permeti crear un únic OPAC i una única base de dades per a tota la UC 
pot adoptar diverses formes. La UC podria decidir estandarditzar un catàleg d’un venedor 
allotjat a la UC i definir les polítiques de manteniment perquè tingués èxit. O podria fer servir un 
venedor extern per hostatjar la base de dades, i/o crear la visualització comuna. Per exemple, 
la UC podria contractar RLG o OCLC per hostatjar la nostra base de dades i crear una 
visualització comuna especialitzada basada en les nostres especificacions. OCLC ha treballat 
en prototipus de serveis que la UC estaria interessada a veure com serveis de producció de 



Traduccions del CBUC; 30 (Març 2007) 

Tot repensant els serveis bibliogràfics... / University of California Libraries, BSTF 11

nivell (FRBR, metadades enriquides com ara cobertes, revisions elaborades per usuaris) dels 
que la UC podria beneficiar-se. O OCLC podria hostatjar la base de dades i la UC oferir la 
visualització comuna. 
 
Malgrat que hi ha grans avantatges en oferir un únic catàleg, i un únic OPAC, som conscients 
dels inconvenients d’aquesta aproximació. Quin venedor de productes catalogràfics triaríem, i 
on estaria hostatjat? Com podríem centralitzar les operacions i el personal, donat que els 
diferents campus tenen constrenyiments pressupostaris i pràctiques que limiten aquesta 
aproximació? Donats els costos en constant creixement d’OCLC, tindria sentit treballar amb 
ells? Si només tenim un catàleg col·lectiu, què passaria amb les presentacions del catàleg 
específiques dels campus? És necessari un major debat i discussió per identificar la millor 
opció per presentar un únic punt d’entrada als nostres usuaris. Algunes de les opcions que hem 
explorat són: 
 

• Un únic OPAC de la UC més altres recursos. 
o Avantatges 

 Estalvis significatius amb un sistema 
 Interfície única per als usuaris que fan cerques independentment del 

campus 
 La similitud del sistema permet compartir projectes més fàcilment 

o Inconvenients 
 Les debilitats dels sistemes són semblants per a tota la UC 
 Si contractem un venedor i la companyia fa fallida perdem el suport 
 Cap sistema compleix tots els nostres diversos requeriments 

 
• Externalitzar l’OPAC de la UC (OCLC, RedLightGreen, Google, etc). 

o Avantatges 
 El manteniment es fa fora de la Universitat 
 Permet simplificar la catalogació 
 Ens permet aprofitar les seves innovacions, eg. OpenWorldCat 

d’OCLC, revisions elaborades per usuaris, etc. 
o Inconvenients 

 No està comprovada la capacitat per mantenir registres de fons i 
localització 

 No està comprovada la capacitat per mantenir serveis iniciats pels 
usuaris 

 
II.1a: RECOMANACIÓ: Crear una única interfície de catàleg per a les col·leccions locals i del 
conjunt del sistema. Endegar un procés de planificació del sistema per identificar el mecanisme 
més adient per implementar aquesta opció. 
 
Referències rellevants: 
Byrum, John D Jr. (2005). Recommendations for urgently needed improvement of OPAC 

and the role of the National Bibliographic Agency in achieving it. 
 
Pace, Andrew K. (Feb 2005) My kingdom for an OPAC. 
 
 
II.2  Facilitar la cerca a través de tot l’espai d’informació bibliogràfica 
 
Els usuaris sovint desconeixen que hi ha diverses eines per descobrir els recursos que els 
ofereix la biblioteca: el catàleg, bases de dades d’índex i resum, el dipòsit e-Scholarship, 
diverses col·leccions d’objectes digitals, col·leccions d’arxiu, etc. Com a resultat, de vegades 
queden frustrats per la manca d’èxit al intentar trobar allò que busquen. Els pocs usuaris 
sofisticats que són conscients de les diferències estan descontents, amb raó, de la necessitat 
de buscar a un únic dipòsit cada vegada. 
 
Els usuaris estan acostumats a fer servir Google i esperen fer una única cerca i recuperar 
informació procedent de tot l’univers informatiu, presentada en una única llista en forma de 
rànquing. Volen alguna cosa més que la possibilitat de buscar múltiples catàlegs o múltiples 
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bases de dades simultàniament. Esperen cercar tot el conjunt d’eines citades abans o els 
subconjunts que desitgin seleccionar. 
 
Una eina de metacerca presenta limitacions intrínseques a l’hora d’oferir una cerca 
veritablement federada d’aquest ampli conjunt de recursos. Una eina d’aquestes 
característiques està a la mercè de les capacitats i fiabilitat variables dels sistemes distribuïts 
als quals ataca, i els serveis que ofereix estan lligats al nivell comú més baix de protocol i de 
cerca que els sistemes ofereixen. Per a permetre una cerca federada a través d’un ampli 
conjunt de recursos, i per a ser capaç de fer cerques d’alt nivell i d’oferir serveis basats en 
aquestes cerques, una eina de cerca federada ha de haver recollit tantes metadades com sigui 
possible. Google ha mostrat el seu poder per acumular metadades, per processar-les de 
manera sofisticada i per construir un conjunt coherent de serveis. Hem de crear un conjunt 
similar de serveis acumulant metadades per al conjunt de col·leccions de la Biblioteca de la UC. 
 
Dins d’un servei de cerca federada a partir de dades ja acumulades, cal presentar els resultats 
als usuaris d’una manera lògica. La visualització per defecte podria presentar els resultats 
facetats per tipus de material (per exemple, revistes, monografies, imatges, fitxers de so, etc.). 
 
Per exemple, una cerca sobre un dirigent mundial podria retornar 

• llibres i revistes completes sobre el dirigent 
• articles sobre el dirigent 
• comunicacions i presentacions a congressos 
• fotografies 
• vinyetes 
• cartes digitalitzades que el dirigent va escriure o va rebre 

 
Llavors seria possible que un usuari reordenés els resultats segons d’altres facetes, com ara 
l’idioma, la data o el lloc de publicació. 
 
II.2a: RECOMANACIÓ: recopilar a priori metadades de tot l’univers informatiu que representen 
les col·leccions bibliotecàries de la UC per facilitar la cerca. 
 
II.2b: RECOMANACIÓ: oferir conjunts de resultats organitzats per format, agrupats en termes 
de granularitat i d’altres facetes, i oferir al mateix temps als usuaris la possibilitat de reordenar 
els registres. 
 
 
III.  Adoptant noves pràctiques catalogràfiques 
 
La catalogació tradicional ha estat sempre relativament cara de crear i el seu manteniment 
requereix de molt temps de personal. Donat que la major part de la catalogació tradicional fa 
referència a materials de consum (ítems idèntics disponibles a moltes biblioteques), els 
sistemes de catalogació per còpia com ara OCLC i RLG han ofert eficiències i han fet que 
l’esforç fos gestionable. 
 
No obstant això, a mesura que s’afegeixen a les nostres col·leccions grans quantitats d’ítems 
per a l’aprenentatge virtual i materials digitals únics, el volum, la diversitat i la complexitat 
d’aquests materials requereixen de l’adopció de noves formes de catalogació. 
 
 
III.1  Redissenyant els fluixos de treball de la catalogació 
L’expertesa en catalogació i en assignació de metadades representa un recurs escàs i valuós 
que la UC ha de continuar maximitzant. Un informe a partir de l’anàlisi de la col·lecció d’OCLC 
ha trobat recentment que el 77% de les monografies publicades en els 10 últims anys estan 
disponibles a més d’un campus, suggerint que hi ha una significativa duplicació de les 
adquisicions i de la catalogació dins del sistema. Al mateix temps, moltes parts de la nostra 
col·lecció pateixen d’un control bibliogràfic inadequat, representat pels retards en la catalogació 
en llengües estrangeres, registres de catalogacions mínimes enviats als RLFs i tresors ocults 
que només es troben a les col·leccions digitals. 
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Per maximitzar l’efectivitat en l’assignació de metadades, la catalogació a la UC s’ha de veure 
com una empresa única. Hem d’anar més enllà de la catalogació compartida cap a la 
catalogació integrada, en la qual un sistema adopta un conjunt únic de estàndards i polítiques, 
elimina la duplicació d’esforços i la variabilitat local, ofereix un ampli accés a l’idioma, el format i 
l’expertesa en el tema, i crea una única còpia de cada registre bibliogràfic per a tot el sistema. 
 
Hi ha diverses opcions per implementar aquesta visió compartida i el Grup de Treball no es va 
posar d’acord per recomanar una única opció. Es podria crear l’empresa única virtualment, 
físicament, o com a una combinació de totes dues. És necessari més debat i discussió per 
identificar el mecanisme apropiat. Vam explorar les següents opcions, malgrat que d’altres són 
també possibles. 
 
Opcions d’organització: 

• Coordinar l’expertesa en la catalogació i la pràctica a través de tot el sistema. Expandir 
el model del Programa de Catalogació Compartida (“Shared Cataloging Program”), 
segons el qual el material és catalogat una única vegada per a tots els grups 
interessats amb accés al material, per tal d’incloure formats, idiomes i expertesa en la 
matèria difícils de trobar. 

 
• Centralitzar la catalogació en un o dos centres de la UC. Reunint els experts en 

catalogació en un únic lloc, podríem catalogar una major proporció de les nostres 
col·leccions ràpidament, utilitzant l’expertesa compartida. Alguns del reptes logístics de 
portar els materials als catalogadors es podrien afrontar si la centralització de les 
adquisicions estigués coordinada amb la de la catalogació. En una única unitat, seria 
més fàcil crear polítiques estandarditzades, revisar la consistència dels resultats i 
adaptar-se als canvis d’una manera coordinada. D’altra banda, si hom fos capaç 
d’eliminar la duplicació d’esforços i les variacions locals al sistema de la UC això podria 
donar lloc a eficiències equivalents sense consolidació. Reduir l’expertesa en la 
catalogació i en l’assignació de metadades als campus individuals podria dificultar la 
nostra capacitat de resposta a noves iniciatives locals, deteriorar l’expertesa en 
l’assignació de metadades per a projectes de campus i impedir ajudar el personal de 
serveis públics en l’ús efectiu de sistemes bibliogràfics. 

 
• Externalitzar una gran proporció del treball de catalogació estàndard. Les biblioteques 

de la UC ja fan servir l’externalització en el cas de les llengües i formats en els quals la 
biblioteca manca d’expertesa. Si externalitzem la major part de la catalogació MARC, el 
personal de la biblioteca podria centrar-se en usos nous i més amplis de les 
metadades. El cost d’aquesta externalització pot, no obstant, ser superior als beneficis 
que se’n derivin. 

 
Opcions d’arquitectura 

• Crear un fitxer central compartit amb una única còpia de cada registre bibliogràfic i 
afegir-hi tots els exemplars en el sistema de la UC. Adoptar un únic fitxer dels registres 
catalogràfics eliminaria la necessitat d’algoritmes per fusionar les còpies dels registres 
en la migració al catàleg col·lectiu. Una migració de dades des del fitxer central als 
sistemes bibliotecaris integrats (Integrated Library Systems, ILSs) dels campus 
implicaria que qualsevol actualització o ampliació d’un registre bibliogràfic seria 
compartida automàticament per tots els campus. Aquesta opció canvia la direcció de la 
migració de dades des del sistema central als sistemes locals, incrementant la 
necessitat de càrrega i unificació a nivell local. 

• Adoptar un únic ILS per a tot el sistema de la UC. L’emmagatzematge de tots els 
registres en un únic sistema eliminaria la necessitat de duplicar dades, de migracions 
de dades complexes i d’algoritmes de fusió complicats. Un sistema únic podria millorar 
també la gestió cooperativa de la col·lecció. La presa de decisions conjuntes i l’adhesió 
a uns estàndards amplis millora els serveis que podem oferir els nostres usuaris. El 
suport al control d’inventari local i els serveis iniciats pels usuaris serien més 
complexos amb un model de sistema únic. 

• Dependre d’OCLC com a única base de dates de recursos bibliogràfics de la UC. 
Aquesta opció és atractiva si inclou l’accés automàtic a les últimes còpies dels 
registres. La possibilitat d’editar registres quedaria limitada als nivells de personal 
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autoritzats per reemplaçar els registres mare de l’eina bibliogràfica. Implementar 
qualsevol estàndard de dades únic de la UC o registrar notes específiques de les 
còpies resultaria difícil. 

 
III.1a: RECOMANACIÓ: veure la catalogació com a una empresa única per al conjunt de la UC, 
eliminant la duplicació i la variabilitat local, acordant un conjunt de polítiques comunes, 
compartint l’expertesa i maximitzant l’eficiència. Endegar un procés de planificació ampli, per a 
tot el sistema, i així identificar el mecanisme més adient per implementar aquesta visió.  
 
III.1b: RECOMANACIÓ: implementar un únic magatzem de dades de la UC, sigui un únic fitxer 
de registres catalogràfics o l’ILS sencer. 
 
Exemples d’un únic magatzem de dades: 

Österreichischer Bibliothekenverbund, The Austrian Library Network 
un consorci de biblioteques universitàries que fa servir un únic fitxer de registres 
catalogràfics 
http://www.obvsg.at/ 

 
University System of Maryland and Affiliated Institutions (USMAI) 
un consorci de biblioteques que fa servir un ILS, implementat com a un únic fitxer 
http://www.itd.umd.edu/ 

 
 
III.2 Seleccionar l’esquema de metadades apropiat 
 
Els diferents esquemes com ara Dublin Core, Learning Object Metadada (LOM) i les normes de 
la Visual Resources Association (VRA) ofereixen maneres més senzilles de descriure el ventall 
de nous recursos disponibles als nostres catàlegs que la catalogació tradicional. Aquests 
esquemes proposen un conjunt de metadades bàsiques que emfatitzen la recuperació, més 
que la descripció, que evidentment no és tan important en un món on l’ítem està directament 
accessible als usuaris des d’un terminal d’ordinador. 
 
Una altra resposta a la necessitat de pràctiques de catalogació més simples i eficients és 
l’Aplicació Facetada de la Terminologia de Matèries (Faceted Application of Subject 
Terminology, FAST) d’OCLC, basada en els encapçalaments de matèria de la Biblioteca del 
Congrés (Library of Congress Subject Headings, LCSH). La sintaxi complexa i les regles 
d’elaboració dels LCSH limiten la seva aplicació ja que requereixen de personal altament 
qualificat i limiten l’efectivitat del control d’autoritats automatitzat. Per fer els sistemes de control 
bibliogràfic més fàcils d’usar, entendre i aplicar, OCLC ha modificat els LCSH amb una sintaxi 
més simple. FAST manté la riquesa de vocabulari dels LCSH al mateix temps que fa l’esquema 
més fàcil d’entendre, de controlar, d’aplicar i d’usar. 
 
Dublin Core, LOM, VRA Core i FAST són molt més fàcils de fer servir que les tècniques 
tradicionals de catalogació basades en MARC, AACR2 i LCSH. Més que centrar-se en una 
descripció que només poden interpretar les persones, les metadades d’aquests esquemes 
estan segmentades de manera que permeten els sistemes actuar sobre elles directament, 
millorant la recuperació, la creació de noves eines de browsing i l’accés web als registres i 
serveis. 
 
El Grup de Treball està d’acord en què els nostres sistemes bibliogràfics han d’acomodar 
múltiples esquemes de metadades. També estem d’acord en què els vocabularis controlats 
encara són valuosos per als noms, títols uniformes, dates i llocs. No obstant això, no tothom 
està d’acord en què els vocabularis controlats actuals siguin igual d’efectius per a les matèries. 
Els diversos punts de vista que van aflorar durant les nostres discussions incloïen: 

• A mesura que importem o fem enllaços a més text complet i millorem les metadades 
descriptives, apliquem algoritmes sofisticats a les metadades i oferim opcions de 
recuperació i de browsing més riques, l’ús de vocabularis controlats com LCSH i MeSH 
deixà de ser necessari o útil. Donats els nostres limitats recursos catalogràfics, hem 
d’aplicar la catalogació de matèries només al material que no es pot descobrir a través 
de la cerca textual. Allà on es fa servir el vocabulari controlat, hem de reemplaçar 
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l’estructura tradicional dels LCSH per una sintaxi més estructurada com ara FAST, que 
és més susceptible d’un processament automatitzat. 

• Fins i tot amb cerques a text complet i metadades intensificades, els encapçalaments 
de matèria encara ofereixen un servei valuós en la cerca dins de grans col·leccions, 
especialment si són multilingües. Malgrat que els algoritmes automàtics poden tractar 
amb èxit els sinònims i els termes relacionats d’un idioma, és menys probable que 
tinguin èxit amb múltiples llengües. Al mateix temps, desviar-se de les pràctiques de 
catalogació tradicionals podria limitar les nostres possibilitats de compartir els nostres 
registres catalogràfics i d’importar registres d’altres sistemes. 

 
Es necessita més debat per identificar l’estratègia apropiada per a la descripció, l’accés per 
matèries i la co-ubicació en un món a text complet. 
 
III.2a: RECOMANACIÓ: fer servir l’esquema i el nivell de descripció (DC, LOM, VRA Core, etc.) 
apropiats al recurs bibliogràfic. No aplicar MARC, AACR2 i LCSH a tots els recursos. 
 
III.2b: RECOMANACIÓ: considerar la possibilitat d’implementar la sintaxis FAST parant 
especial atenció al “lloc” i als “períodes de temps” per facilitar el browsing facetat en aquestes 
categories. 
 
III.2c: RECOMANACIÓ: considerar l’ús de vocabularis controlats només per a noms, títols 
uniformes, dates i llocs, i abandonar l’ús de vocabularis controlats [LCSH, MESH, etc.] per a les 
matèries als registres bibliogràfics. Considerar si les metadades enriquides com ara els sumaris 
i els índexs poden substituir els encapçalaments de matèria i la classificació amb vistes a la 
recuperació. 
 
III.2d: RECOMANACIÓ: a l’hora de dedicar recursos a la creació de metadades descriptives i 
de matèria, considerar l’opció de donar preferència als ítems que són completament introbables 
sense elles, com ara les imatges, la música, les bases de dades numèriques, etc. Considerar si 
les tècniques de creació de metadades automàticament poden ser usades per als materials 
textuals. 
 
Referències rellevants: 
Hyatt, Shirley. (2003) “Developments in Cataloging and Metadata.” 
 
Lynch, C. (Nov 2000) The New context for bibliographic control in the new millennium. 
 
Mann, T. (Aug 2005) Will Google’s keyword searching eliminate the need for LC cataloging 
and classification? 
 
 
III.3 Enriquir manualment les metadades a les àrees importants 
 
La creació manual de metadades és per definició cara i lenta en tractar-se d’una activitat que 
s’ha d’aplicar judiciosament perquè ofereixi el màxim benefici. Hi ha un seguit d’àrees en les 
quals l’aplicació de l’esforç intel·lectual en la creació de medadades justifica el seu alt cost. 
 
La millora de les relacions FRBR mitjançant l’addició o la correcció manual del nom, títol 
principal, títol de la col·lecció i títol uniforme, especialment per a autors prolífics en els camps 
de la música, la literatura i en els col·leccions especials és una d’aquestes àrees. La col·locació 
dels materials i les millores concomitants en la cerca i en la recuperació en aquests camps 
justifiquen folgadament el cost. 
 
El fet de parar una especial atenció addicional als registres de fons i localització de 
publicacions seriades tindria probablement un important impacte positiu sobre la cerca i la 
recuperació. Si els registres de fons i localització de publicacions periòdiques estiguessin millor 
estructurats, els serveis als usuaris serien molt més fiables i s’assoliria una major eficiència a 
través del processament automàtic dels registres. 
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III.3a: RECOMANACIÓ: incrementar les dades de nom, títol principal, títol de la col·lecció i títols 
uniformes per a autors prolífics en música, literatura i col·leccions especials. 
 
III.3b: RECOMANACIÓ: implementar un format de registres de fons i localització de 
publicacions periòdiques estructurat. 
 
 
III.4 Automatitzar la creació de metadades 
 
A mesura que la comunitat de la UC té disponibles més dades, hem d’aprofitar les eines i els 
processos automatitzats que ens permeten crear metadades o que ens ajuden a introduir 
metadades als nostres catàlegs més ràpidament. 
 
Malgrat que ja importem registres MARC facilitats pels venedors en el punt d’adquisició (per 
exemple, PromptCat), hem d’animar els venedors a participar-hi més. Per la nostra banda, hem 
de canviar les nostres pràctiques per acceptar els registres tal com ens els ofereixen, sense 
millores. Hem d’adaptar-nos i reconèixer que “allò que és prou bo, és prou bo” i que no podem 
continuar invertint en registres bibliogràfics “perfectes” per a tots els materials. Pot ser útil 
pensar en la provisió de metadades com a un procés continuat front a una activitat que té lloc 
en un únic moment. Es poden oferir els materials als usuaris poc després de la seva arribada 
amb qualsevol metadada que estigui disponible, assumint que les metadades s’actualitzaran i 
augmentaran progressivament a mesura que les metadades automàtiques estiguin disponibles. 
Hem d’acceptar registres esquelètics quan estiguin disponibles (per exemple, llistes de títols 
d’agregadors de continguts) i millorar aquests registres esquelètics o mínims a través de 
preguntes automàtiques iteratives de metadades del contingut. Si el material té prou valor com 
per justificar-ho, la intervenció humana addicional és també una opció. 
 
La incorporació de metadades el més aviat possible incrementa l’accés, fins i tot amb 
metadades imperfectes. Per exemple, Lexis/Nexis és un agregador de continguts a text 
complet procedents de múltiples fonts com ara diaris i revistes. Si establíssim un procediment 
per carregar en el catàleg registres bibliogràfics esquelètics de cada font de Lexis/Nexis, els 
nostres usuaris tindrien alguna oportunitat de descobrir aquest contingut a través d’una cerca 
en el catàleg, independentment de com fossin d’esquelètics els registres. Aquests registres 
esquelètics també ajudarien a explicar els buits que es perceben als registres de fons i 
localització de publicacions periòdiques. D’altra banda, si hi ha unes metadades mínimes, això 
tindria un efecte nociu sobre la combinació de registres i sobre la implementació dels FRBR. 
 
Una de les raons per la qual Amazon és tan popular i té tant d’èxit és que inclou metadades 
enriquides, com ara sumaris, cobertes, anuncis promocionals de l’editor, extractes del contingut 
(imprès, audio o vídeo) i bibliografies. Altres biblioteques estan afegint bona part d’aquests 
continguts als seus sistemes bibliogràfics. La UC ha de seguir aquest camí. Aquests continguts 
poden millorar la recuperació, el rànquing per rellevància i les recomanacions. D’acord amb 
alguns estudis, el professorat i els estudiants graduats fan servir les bibliografies com a eines 
de cerca primàries i com a punts d’accés a una disciplina. 
 
Finalment, recomanem mapejar termes geogràfics de latitud i longitud, fent servir Geographic 
Names Information System (GNIS), si és possible de manera automàtica. L’addició de dades 
geogràfiques pot recolzar la recuperació, les interfícies de cerca basades en GIS (per exemple, 
dóna’m els ítems que estiguin prop d’on sóc), afavorir la integració amb Google i d’altres 
serveis de mapeig i facilitar una aproximació jeràrquica als noms de lloc (desplegar ubicacions 
més específiques, o expandir a àrees més àmplies). 
 
III.4a: RECOMANACIÓ: fomentar que els venedors creïn metadades i incorporar-les als nostres 
catàlegs tan aviat com sigui possible. 
 
III.4b: RECOMANACIÓ: importar metadades millorades quan sigui possible d’allà on estiguin 
disponibles procedents de venedors o d’altres fonts. 
 
III.4c: RECOMANACIÓ: automatitzar l’addició de dades geogràfiques al nostre catàleg per 
donar suport als serveis existents i als emergents. 
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III.4d: RECOMANACIÓ: canviar el fluix de treball del “Adquirir-Catalogar-Posar a la 
prestatgeria” per “Adquirir-Posar a la prestatgeria amb les metadades existents-Començar el 
procés de millora de les metadades a través de preguntes automatitzades iteratives a les fonts 
de metadades.” 
 
III.4e: RECOMANACIÓ: afegir metadades enriquides com ara sumaris, cobertes, anuncis 
promocionals de l’editor, extractes del contingut (imprès, audio o vídeo) i bibliografies. Construir 
serveis de recuperació, de rellevància i de navegació basats en aquests continguts. 
 
 
IV: Recolzar la millora contínua 
 
La tecnologia es revoluciona a si mateixa cada sis mesos. Les biblioteques no podem continuar 
assegudes gaudint de les nostra posició com a suprems bibliògrafs i catalogadors. El sector 
privat ens està guanyant al nostre propi joc centrant-se en la recerca i el desenvolupament. No 
cal que fem el nostre propi escaneig de l’entorn i que reinventem la roda; més aviat, podem fer 
el seguiment de les tendències nacionals, llegir, avaluar i actuar. Si no fem aquest seguiment i 
fixem prioritats de canvi a partir del treball del Grup de Treball sobre Serveis Bibliogràfics ens 
tornarem a estancar. No perdem l’impuls. 
 
Molts sistemes integrats de gestió bibliotecària no ofereixen el profund nivell d’inventari que 
molts seleccionadors desitjarien. Seria extremadament interessant que poguéssim obtenir 
informes dels sistemes que fossin d’interès per als seleccionadors. Fer servir el catàleg per fer 
informes sobre quins llibres han estat buscats, llegits en línia, prestats, examinats però 
descartats, etc. Totes aquestes informacions poden ajuden el seleccionador a construir una 
col·lecció més forta, més usada i més rellevant. 
 
IVa: RECOMANACIÓ: institucionalitzar un procés continu d’identificació i de priorització de les 
millores als nostres serveis bibliogràfics, de manera que puguem obtenir més millores. Aquest 
procés ha de conduir a l’acció, no a l’estudi. Una tasca podria ser fer el seguiment dels 
escaneigs de l’entorn, per exemple. 
 
IVb: RECOMANACIÓ: oferir la capacitat de generar informes robustos (data warehouse). 
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3 CONCLUSIÓ5 
 
De què tracta realment la informació? Em fa l’efecte que hi ha alguna cosa equivocada amb 
“l’economia de la informació”. No es tracta de les dades, sinó de l’atenció. En pocs anys podràs 
portar la Biblioteca del Congrés a la butxaca. I què? Mai no llegiràs la Biblioteca del Congrés. 
Moriràs molt abans de consultar una desena part de l’u per cent d’ella. 
 
El que és important –cada vegada més important– és el procés pel qual decideixes què mirar. 
Això és el principi de la veritable economia de la informació. No qui té els llibres, ni qui els 
imprimeix, ni qui té els fons. El punt crucial és l’accés, no els fons. I ni tan sols l’accés, sinó els 
senyals que et diuen a què accedir, a què prestar atenció. En l’economia de la informació de tot 
en tenim de sobres, excepte d’atenció. 
 
Discurs de Bruce Sterling a la Library Information Technology Association el 1992. 
 
Es va concedir al Grup de Treball sobre Serveis Bibliogràfics la gran oportunitat i la gran 
responsabilitat de revisar la bibliografia actual i les pràctiques, així com de parlar amb alguns 
dels experts en el camp (Apèndix G i Apèndix D). Se’ns va encarregar que imaginéssim com 
aplicar el futur a la manera en què fem les coses avui dia. Creiem firmament que l’adopció 
d’aquestes recomanacions pot produir grans millores en l’experiència de l’usuari i en la nostra 
feina quotidiana. Esperem que les converses de campus durant el proper any facilitaran la 
implementació de les recomanacions d’aquest informe que creiem que portaran les biblioteques 
de la UC a nous nivells d’excel·lència. 
 
 

                                                 
5 La versió original de l’informe inclou un segon capítol amb la descripció de tres possibles escenaris que 
no ha estat traduït (Nota del traductor). 
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APÈNDIX A: ENCÀRREC AL GRUP DE TREBALL SOBRE SERVEIS BIBLIOGRÀFICS 
 
19 d’abril de 2005 
 
A: John Riemer, (Chair, UCLA), Luc Declerck (UCSD), Amy Kautzman (UCB), Patti Martin 

(CDL), Terry Ryan (UCLA) 
 
De: Bernie Hurley, SOPAG Chair 
 
Re: Encàrrec al Grup de Treball sobre Serveis Bibliogràfics del SOPAG 
 
La informació bibliogràfica està en la base de tots els serveis bibliotecaris oferts per la CDL i 
per les biblioteques de campus. Amb el pas del temps, s’han desenvolupat una multitud 
d’aplicacions informàtiques per gestionar els diferents serveis bibliotecaris. Donat que aquestes 
aplicacions han estat desenvolupades per donar resposta a necessitats específiques, serveixen 
per als seus propòsits originals, però no són adequades en el nou entorn bibliotecari digital 
compartit en el qual ens trobem. Diversos grups han identificat àrees problemàtiques per als 
serveis existents com ara: 

• Melvyl i catàlegs locals: més que catalogar a nivell local de campus i enviar els 
registres per unir-los en un catàleg col·lectiu, no seria més eficient i oferiria un millor 
servei als usuaris fer servir Melvyl com a eina catalogràfica? 

 
• ERMS: com i amb quin propòsit es propaga la informació a d’altres sistemes com ara 

SFX, incloent-hi llistats A-Z, catàlegs locals i llistes de cerca? Hi ha oportunitats per a 
obtenir una major eficiència i eliminar la duplicació d’esforços? El fet de tenir millors 
serveis de descobriment permetria obviar la necessitat de llistes A-Z i llistes de cerca? 

 
• Catàleg enriquit: podem enriquir les dades bibliogràfiques dels nostres registres MARC 

amb d’altres dades (per exemple, ONIX, sumaris, cobertes, etc.) per millorar 
l’experiència de l’usuari? Amazon i Google són riques fonts d’idees per oferir 
experiències convincents als usuaris finals. 

 
• Millorar el descobriment de recursos: què afegiria a les eines de descobriment el fet 

que les dades bibliogràfiques de la UC tinguessin funcionalitats que són comuns a 
Amazon i Google, com ara la revisió ortogràfica de termes de cerca i el rànquing per 
popularitat dels ítems? 

 
• Disseny de sistemes futurs: com podem construir un sistema que gestioni el 

processament d’ítems impresos compartits que complementi les dades i els sistemes 
existents més que no pas duplicar-los en un altre magatzem? Com podem fer el mateix 
amb un sistema que gestioni la preservació digital de les revistes de la UC? 

 
• Com podem superar les limitacions del format MARC en la gestió del cicle de vida dels 

recursos digitals (per exemple, informació dels registres com ara revisions de llibres 
procedents d’editors o notes de l’estil “Sumari no escanejat; danyat de forma 
irreparable.”) 

 
• Un únic catàleg: que suposaria per a les biblioteques de campus fer servir el catàleg 

col·lectiu per a l’accés públic enlloc del seu catàleg local? 
 
Els bibliotecaris universitaris han empès el SOPAG (Systemwide Operations and Planning 
Advisory Group) a formar un Grup de Treball que repensi com oferim serveis bibliogràfics. Per 
tant, aquest Grup de Treball sobre Serveis Bibliogràfics ha estat encarregat de:  
 

1) Inventariar els serveis a usuaris finals basats en les nostres dades bibliogràfiques (per 
exemple, agregació, descobriment, lliurament, desenvolupament de la col·lecció local i 
en col·laboració, gestió de la col·lecció, etc.). Identificar el programari intermediari 
(“middleware”), el fluix de treball i els processos involucrats a l’intercanvi de dades 
entre els magatzems d’informació bibliogràfica que recolzen aquests serveis. Un cop 
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s’hagi completat l’inventari de serveis i processos, caldrà articular clarament el(s) 
problema(es) a resoldre. 

 
2) Desenvolupar una visió de futur i uns principis de disseny per a un nou entorn de 

serveis bibliogràfics que estableixi com les pràctiques bibliogràfiques subjacents, els 
fluixos de treball i les tecnologies poden treballar junts de manera més eficient i flexible 
per oferir millors serveis als usuaris finals i al personal bibliotecari en un entorn de 
col·laboració i de col·leccions compartides (electròniques i impreses). La visió de futur 
ha d’oferir arguments convincents per motivar el personal bibliotecari a fer les coses de 
manera diferent per incrementar la satisfacció de l’usuari. Els principis de disseny han 
de prendre en consideració l’experiència de l’usuari i identificar els models 
arquitectònics potencials. 

 
3) Per als serveis identificats a l’apartat (1), analitzar les oportunitats per obtenir solucions 

en línia amb la visió de futur i els principis de disseny de l’apartat (2), i els costos i 
beneficis associats amb ells. 

 
4) Lliurar un informe al SOPAG que resumeixi els resultats de l’apartat (3) amb 

recomanacions sobre quines actuacions han de ser abordades de manera prioritària. 
 

5) Desenvolupar un full de ruta per a la implementació dels serveis que el SOPAG 
identifiqui com els més prometedors per assolir els ideals de l’apartat (2). 

 
El Grup de Treball ha d’enviar l’informe descrit a l’apartat (4) al SOPAG abans del 3 d’octubre 
de 2005. L’informe serà enviat a les ULs, l’estructura consultiva de les ULs, la CDL i les 
biblioteques de campus per obtenir els seus comentaris. Un cop els comentaris hagin estat 
recollits i revisats per SOPAG, el Grup de Treball es tornarà a reunir per desenvolupar la 
implementació dels fulls de ruta identificats per SOPAG com a prioritats. 
 
El SOPAG us agraeix haver accedit a participar en aquest important Grup de Treball. 
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APÈNDIX B: MEMBRES DEL GRUP DE TREBALL SOBRE SERVEIS BIBLIOGRÀFICS 
 
 
John Riemer, (Chair, UCLA) 

Head, Cataloging and Metadata Center 
 
Luc Declerck (UCSD) 

Associate University Librarian, Technology and Technical Services 
 
Amy Kautzman (UCB) 

Head of Research and Collections: Doe/Moffitt Libraries 
 
Patti Martin (CDL) 

Bibliographic Services Manager 
 
Terry Ryan (UCLA) 

Associate University Librarian for the UCLA Electronic Library 
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APÈNDIX C: PRINCIPIS DE DISSENY DEL GRUP DE TREBALL SOBRE SERVEIS 
BIBLIOGRÀFICS 
 
En aquest apèndix s’enumeren alguns dels principis que el Grup de Treball considera que han 
de guiar el redisseny dels serveis bibliogràfics de la UC. 
 
Treballar amb més intel·ligència / Racionalitzar els fluixos de treball i de dades 
 
La feina del personal de la biblioteca i dels sistemes bibliotecaris ha de ser tan eficient com 
sigui possible. No podem malbaratar els nostres escassos recursos en duplicacions 
innecessàries, en complicats algoritmes per combinar o sincronitzar registres, o en laborioses 
tasques que no ofereixen un valor afegit. El nostre objectiu ha de ser reduir el cost total de 
propietat (“Total Cost of Ownership”, TCO) de les nostres col·leccions racionalitzant el procés 
de creació i manteniment dels registres. 
 
• S’han de crear i mantenir les dades en un únic lloc, evitant actualitzar el mateix registre en 

múltiples sistemes i intentant fusionar els resultats. 
• Mantenir la replicació de dades sota mínims. No incorporar registres d’un sistema a un altre 

a menys que sigui absolutament necessari. 
• Capitalitzar les metadades creades a d’altres llocs. Si les metadades ja existeixen, fer-les 

servir tal com estan. Racionalitzar i automatitzar la importació de metadades per reduir la 
intervenció humana al mínim. 

• No tots els ítems (impresos o electrònics) reben hores d’ara la mateixa quantitat de 
metadades, ni les rebran en el futur. Seleccionar el grau de detall en les metadades amb 
cura. Crear metadades només quan el seu valor iguala o supera el seu cost. 

• Fer servir la tecnologia per reduir l’esforç de crear i mantenir metadades. 
• Centrar-se en ser prou bons enlloc d’intentar ser perfectes. 
• Dissenyar i implementar sistemes en col·laboració dins i fora de la UC sempre que sigui 

possible. 
 
 
Ressuscitar les metadades 
 
Les metadades no estan mortes, però ho estaran si no evolucionen. Necessitem afegir una 
major varietat de metadades i necessitem que siguin més útils. Els nostres sistemes han de fer 
el millor treball possible en la recuperació i la presentació de resultats basats en qualsevol 
metadada disponible, des de les metadades mínimes fins al text complet. El tipus de cerca que 
fan els acadèmics requereix de la capacitat de cercar en profunditat i de navegar per grans 
conjunts de resultats, i l’èxit depèn de l’ús intel·ligent de les metadades. La indexació 
indiferenciada de paraules clau dels nostres grans volums d’informació pot portar al caos i al 
soroll documental sense la categorització i el resum que permeten les metadades de qualitat. 
Els vocabularis controlats i el control d’autoritats afegeixen valor quan els sistemes de cerca i 
de presentació dels resultats els aprofiten al màxim. 
 
• Conjugar múltiples sistemes de metadades; no forçar-se a ajustar-se a un únic sistema. 
• Enriquir les dades bibliogràfiques amb informació útil, relacionada, enllaçada a un univers 

d’informació més ampli (per exemple, sumaris, citacions, etc.). 
• Donar suport a les metadades facilitades pels usuaris –per exemple, revisions d’usuaris, 

comentaris, puntuacions. 
• Fer mineria de les dades i de les metadades existents per generar metadades addicionals 

(per exemple, notes de contingut generades automàticament a partir de sumaris). 
• Seleccionar i adherir-se a les normatives de dades i a les bones pràctiques apropiades, ja 

que permetran fer servir les dades a un altre lloc. 
• Quan hi ha l’opció de triar entre diverses normatives, seleccionar la més senzilla i evitar la 

complexitat que no afegeix valor. 
• Avaluar els enfocaments del vocabulari controlat i del control d’autoritats, i considerar quina 

és la millor opció. Per exemple, potser no posar tant d’èmfasi en l’anàlisi de contingut 
prestant a canvi més atenció a l’anàlisi de dades geogràfiques i dates. 
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Oferir serveis de cerca centrats en l’usuari 
 
Hem d’oferir un seguit de serveis bibliogràfics amb funcionalitats riques i una experiència 
amigable per a l’usuari. El nostre repte és adoptar i mantenir-nos a l’alçada dels serveis 
d’Internet estàndards que els nostres usuaris esperen cada vegada més, i al mateix temps 
mantenir el nostre ventall de serveis des de la cerca ràpida d’uns pocs materials rellevants fins 
a la cerca acadèmica en profunditat. 
 
• Oferir opcions per expandir o millorar una cerca, especialment quan aquesta no produeix 

cap resultat (per exemple, si no hi ha res al catàleg local, oferir l’opció de repetir la cerca en 
Mevlyl, WorldCat, Google, etc). 

• Integrar el descobriment de recursos digitals i analògics. Els materials electrònics formen 
part del registre cultural i han d’estar-hi integrats. 

• Oferir assistència intel·ligent als usuaris (per exemple, browsing facetat dels resultats, 
agrupació dels registres mitjançant els FRBR, sistemes de recomanació, correcció 
ortogràfica, etc.). 

• Oferir serveis a un ampli ventall d’usuaris (per exemple, assegurar-se que els sistemes 
compleixen amb l’ADA (Americans with Disabilities Act), permetre tots els tipus de 
caràcters Unicode, així com funcions de cerca, índex, recuperació, visualització, edició i 
ordenació en múltiples idiomes. 

• Reduir el nombre de clics quan sigui possible, facilitar l’auto-servei, etc. 
 
 
Portar els usuaris al contingut  
 
Els nostres sistemes bibliogràfics existeixen per donar accés a les nostres col·leccions, de 
manera que els serveis eficients i fàcils d’usar són crucials. El descobriment per si mateix no és 
suficient, sinó que hem d’oferir el cicle complet de Descobrir-Localitzar-Demanar-Lliurar. Una 
interacció no té èxit fins que l’usuari no ha accedit al recurs. 
 
• No enviar mai l’usuari a un cul-de-sac, sense opcions d’obtenir el contingut. 
• Minimitzar el nombre d’enllaços trencats que presentem als nostres usuaris. 
• En el cas dels recursos electrònics, oferir enllaços immediats als contingut. Si l’usuari ha 

identificat una referència específica, evitar pantalles intermèdies, la necessitat de fer 
cerques subsegüents, o l’autenticació repetida. 

• En el cas dels recursos impresos, oferir informació immediata sobre on trobar l’ítem si està 
disponible a la biblioteca local, opcions de lliurament efectiu i lliurament ràpid si no està a la 
biblioteca local, i opcions de lliurament via web si els ítems es poden escanejar. 

 
 
Repensar l’arquitectura dels sistemes per centrar-se en els serveis, no en els sistemes 
 
Els sistemes i dipòsits separats són encara valuosos, donat que es poden optimitzar per 
manegar tipus específics de dades. No obstant això, els serveis construïts sobre aquests 
sistemes no han d’estar lligats a ells. 
 
Els nostres serveis actuals, com ara els que ofereix el nostre OPAC, sovint estan collats als 
aplicatius informàtics. Accedir a les dades emmagatzemades als nostres sistemes bibliotecaris 
integrats sovint només es pot fer a través de la interfície facilitada pel venedor. Això és molt 
limitador ja que no permet combinar fàcilment les dades o desenvolupar interfícies d’usuari 
alternatives. No obstant, això no té perquè continuar sent així. Amb les noves tecnologies, com 
ara els serveis web, es poden alliberar els continguts de la biblioteca de les aplicacions 
d’emmagatzematge. El contingut de la biblioteca pot viure per separat de la presentació i pot 
ser ofert a d’altres perquè sigui recombinat i ofert a d’altres entorns amb altres finalitats. Aquest 
és l’enfocament d’Amazon i de Google. Ells es van adonar que si el contingut dels seus 
sistemes era independent de la presentació i es feia accessible fàcilment, d’altres construirien 
interfícies addicionals, estenent d’aquesta manera l’abast i el valor dels motors de cerca. 
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Nosaltres també hem d’abandonar el punt de vista de l’arquitectura de sistemes tradicional en 
favor d’una altra on l’aplicació estigui definida pels serveis que s’ofereixen i els serveis que fan 
servir els usuaris, d’aquesta manera: 
 

Arquitectura orientada als serveis 
 

 
 
 
Hem de: 
 
• Separar les parts inicials i finals del processament (“front-end” i “back-end”), de manera que 

puguem millorar els Serveis als Usuaris i integrar els continguts de la biblioteca en una 
infraestructura informativa més àmplia. 

• Construir sistemes com ara Descobrir, Reunir, Localitzar, Crear, Sol·licitar, Compartir, 
Lliurar com a Serveis Web i no com a funcions del sistema lligades a aplicatius particulars 
d’emmagatzematge per permetre’ns integrar serveis com Descobrir i Sol·licitar als entorns 
de treball dels usuaris (pàgines web d’assignatures, portals de campus, etc.). 

• En el moment de crear eines federades de cerca o de metacerca a través de diversos 
dipòsits, optar pel model de recollida (“harvesting”) de metadades (a l’estil de Google, 
Amazon, Melvyl, etc.) donat que permet controlar millor l’experiència de l’usuari i la 
possibilitat d’oferir un nivell de servei més elevat. 

• A l’hora de seleccionar els estàndards d’intercanvi de dades i els protocols per enllaçar els 
serveis als usuaris amb les Funcions de Gestió de la Biblioteca, hem de donar 
preferència a aquells que presenten menys barreres per a la seva adopció, aquells que 
més es fan servir fora de les biblioteques, i aquells que és probable que siguin adoptats per 
la indústria del software. 

• Planificar per a l’expansió en el futur. No podem conèixer els límits dels nostres sistemes 
bibliogràfics, de manera que han de ser infinitament escalables. 

• Adoptar els principis d’arquitectura i de comportament de l’era del Web 2.0, per exemple,: 
• Oferir serveis, no software empaquetat 
• Buscar dades úniques per obtenir avantatges competitives 
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• Dissenyar pensant en la participació de l’usuari, per exemple, permetre que els 
usuaris afegeixen valor complementant les metadades creades per la biblioteca 
amb d’altres creades pels usuaris 

• Dissenyar pensant en les possibilitats de combinació. Afavorir la combinació de 
serveis (“mushups”) 

• Adoptar models de testat continus i llançar nous serveis tan aviat com estiguin 
disponibles 

• Confiar en els usuaris com a co-desenvolupadors, per exemple, llançar nous 
serveis mensualment, setmanalment o fins i tot diàriament, i eliminar aquells que 
no són utilitzats pels usuaris. 

 
 
Afavorir l’avaluació i la millora continua 
 
Definir resultats, indicadors per mesurar-los, i canviar/fer evolucionar el sistema per millorar els 
resultats. 
 
• Centrar-se en el disseny centrat en l’usuari, fer el seguiment de la recerca externa sobre 

comportament i necessitats dels usuaris. 
• Assegurar-se que totes les metadades estiguin disponibles a un magatzem de dades que 

es pugui analitzar, transformar, cercar, etc. fàcilment. 
• Assegurar-se que els sistemes són transparents per als dissenyadors. Oferir documentació, 

com ara diagrames entitat-relació, diccionaris de dades i similars. 
• Oferir una bona capacitat d’elaborar informes, que són crucials per a l’avaluació i la millora 

dels nostres sistemes bibliogràfics i de les nostres col·leccions. 
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APÈNDIX D: PERSONES ENTREVISTADES PEL GRUP DE TREBALL SOBRE SERVEIS 
BIBLIOGRÀFICS 
 
Peter Brantley 

Director of Technology, California Digital Library 
 
John Byrum 

Chief of the Regional and Cooperative Cataloging Division, Library of Congress 
 
Priscilla Caplan 

Assistant Director of Digital Library Services, Florida Center for Library Automation 
 
Karen Coyle 

Librarian/Public Intellectual 
 
Tom Delsey 

Consultant, Thomas J. Delsey Consulting 
 
Lorcan Dempsey 

Vice President and Chief Strategist, OCLC 
 
Laine Farley 

Director, Digital Library Services, California Digital Library 
 
Dale Flecker 

Associate Director for Planning and Systems, Harvard University 
 
Brian Kenney 

Editor-in-Chief, School Library Journal 
 
Clifford Lynch 

Director, Coalition for Networked Information (CNI) 
 
Deanna Marcum 

Associate Librarian for Library Services, Library of Congress 
 
Merrilee Profitt 

Program Officer; Research Libraries Group 
 
Andrew Pace 

Head of Systems, North Carolina State University 
 
Roy Tennant 

User Services Architect, Digital Library Services, California Digital Library 
 
Steve Toub 

Web Design Manager, California Digital Library 
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APÈNDIX E: EXEMPLES DELS QUALS APRENDRE 
 
El Grup de Treball va identificar un seguit de sistemes i prototips existents que exemplifiquen 
algunes de les millores que recomanem. Cap d’aquests sistemes és un model ideal però tots 
ells mostren algunes de les bones pràctiques que la UC ha d’emular. 
 

Creador RSS de la California State University at San Marcos 
Fixeu-vos com el prototip de David Walker permet a una biblioteca incrustar la seva col·lecció a 
l’entorn de l’usuari generant un agregador RSS d’articles de revistes i de diaris subscrits que 
estiguin indexats a bases de dades subscrites cercables a través de MetaLib, portant la 
informació a SFX Knowledge Base. 
http://public.csusm.edu/dwalker/swf/rss-demo.htm 
 

Scirus d’Elsevier 
Un exemple de cerca federada generada a través de la recollida i indexació de metadades i no 
de metacerques (cerques de cada objectiu o font). 
http://www.scirus.com/srsapp  
 

Scopus d’Elsevier 
Un altre exemple d’un servei millorat que és possible quan el sistema disposa o ha recollit totes 
les metadades. Fixeu-vos en la navegació guiada basada en l’avaluació dinàmica de les 
metadades en el conjunt de resultats; és a dir, mitjançant la capacitat de refinar els resultats 
pels camps Títol de la revista, Nom de l’autor, Any, Tipus de document, Àrea temàtica. Fixeu-
vos també en els enllaços a treballs que citen l’article i als treballs de la bibliografia. 
http://www.info.scopus.com/demo/  
 

ProFind d’Endeca 
Fixeu-vos especialment en la navegació guiada basada en l’avaluació dinàmica de les 
metadades. L’OPAC de TLC es basa en Endeca i la North Carolina State University està 
experimentant amb aquesta eina per oferir possibilitats de cerca alternativa al catàleg. 
Seleccioneu Endeca Search & Guided Navigation Tour. Cal registrar-se per veure la 
demostració. 
http://endeca.com/demos/index.html 
 

Grokker 
Introduïu un terme de cerca al formulari i premeu el botó GROK. Observeu com s’analitzen i es 
presenten els resultats en subconjunts lògics, representats gràficament. 
http://www.grokker.com 
 

Housing maps 
El lloc web de Paul Rade Macher sobre habitatge combina Google Maps amb dades de compra 
i lloguer de cases de Craiglist per crear una eina de cerca d’habitatge interactiva. 
http://www.housingmaps.com 
 

National Science Digital Library (NSDL) 
Fixeu-vos en l’intent d’oferir portals especialitzats per a diferents audiències, a més de les 
opcions Explorar (“Explore”) i Titulars (“Headlines”). 
http://nsdl.org 
 

North Carolina State University Collection Search 
Fixeu-vos en la clara presentació de les opcions, presentant múltiples sistemes per cercar 
d’una manera coherent. 
http://www.lib.ncsu.edu/searchcollection/ 
 

Nou catàleg de la North Carolina State University 
Construït amb Endeca (veure més amunt). Useu l’opció “Keyword search for:”. Fixeu vos en el 
browsing facetat. Fixeu-vos també en l’Ordenació per Rellevància i en l’opció “més populars” 
que pren en consideració les dades de circulació de l’ítem. 
http://www.lib.ncsu.edu/catalog/  
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Bases de dades de prova de FAST (Faceted Application of Subject Terminology) 
d’OCLC 
Fixeu-vos en l’intent d’adaptar els LCSH amb una sintaxi simplificada per crear FAST i retenir el 
ric vocabulari dels LCSH però fent l’esquema més fàcil d’entendre, de controlar, d’aplicar i 
d’usar. 
http://fast.oclc.org/ 
 

Projecte Fiction Finder d’OCLC 
Fixeu-vos en la FRBRització. Enllaç a “search Google” en visualitzar el registre. 
http://fictionfinder.oclc.org  
 

User-contributed Content Pilot (WikiD) d’OCLC 
Fixeu-vos en la pestanya Revisions, que permet als usuaris afegir puntuacions i revisions, així 
com en la pestanya Detalls que permet als usuaris transcriure sumaris i notes factuals al Wiki 
d’OCLC. 
Descripció: http://www.oclc.org/worldcat/open/usercontent/ [no disponible en el moment de la 
traducció]. 
 

Pàgines web sobre catalogació/gestió de col·leccions personals 
Serveis en línia que ajuden la gent a catalogar i compartir les seves col·leccions de llibres i 
música. 
Delicious Monster:  http://www.delicious-monster.com  
Flickr:    http://www.flickr.com  
LibraryThing:   http://www.librarything.com  
Reader 2:   http://reader2.com  
Chain Reading:  http://www.chainreading.com  
Connect via Books:  http://www.connectviabooks.com  
 

ProQuest Smart Search 
Un “motor” subjacent que incrementa els resultats suggerint temes, dates i publicacions per 
ajudar a centrar la cerca. 
http://www.il.proquest.com/division/pqnext/previews/SmartSearch/ [no disponible en el moment 
de la traducció]. 
 

RedLightGreen de RLG 
Fixeu-vos especialment en el browsing facetat/navegació guiada del panel de l’esquerra. 
També en la FRBRització no obstructiva dels resultats. 
http://www.redlightgreen.com [no disponible des del 5 de novembre de 2006. Consultar 
http://www.worldcat.org] 
 

Pàgines web per a la socialització de favorits 
Serveis en línia que ajuden la gent a compartir els seus llocs web favorits. 
Del.icio.us: http://del.icio.us  
Shadows: http://www.shadows.com  
 

Whisper de Talis 
Un prototip d’OPAC que té com a objectiu mostrar el descobriment de recursos bibliogràfics de 
les biblioteques britàniques fent servir conceptes del Web 2.0 
http://research.talis.com/2005/whisper/ [no disponible en el moment de la traducció]. 
 

University of Buffalo 
Fent servir un simple conversor de MARC a XML i l’indexador TextML de IXIASOFT 
(http://www.ixiasoft.com), Mark J. Ludwig, Library Systems Manager, va indexar una col·lecció 
sencera de dos milions de registres en un dia i ara ofereix rànquings per rellevància i opcions 
d’ordenació de les quals no disposen la major part de productes de l’àmbit de la 
biblioteconomia i la documentació. 
http://netcatalog.buffalo.edu (Pàgina de cerca) 
http://ublin.lib.buffalo.edu/ub/netcat/start.asp (Informació) [no disponible en el moment de la 
traducció]. 
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Scholar's Box de la University California, Berkeley 
El software Scholar’s Box ajuda a fer front a importants qüestions d’interoperatibitat que es 
donen en la intersecció de quatre dominis de les tecnologies de la informació: (1) biblioteques i 
dipòsits digitals; (2) tecnologies educatives i sistemes de gestió de l’aprenentatge; (3) sindicació 
web i tecnologies de portals; i (4) aplicacions d’escriptori i eines per a la creació de continguts 
estructurats. 
http://iu.berkeley.edu/IU/SB [no disponible en el moment de la traducció]. 
 

Catàleg de la University of Huddersfield 
Fixeu-vos en les recomanacions presents a molts registres (“Les persones que van agafar 
aquest ítem en préstec, també van agafar: “) i els plànols amb fletxes indicant la ubicació 
probable del ítem. 
http://webcat.hud.ac.uk  
 

Gandhara de la University of Southern California 
Un prototip basat en la idea de serveis web per oferir cerques a través de diverses bases de 
dades, incloent-hi l’OPAC de la USC. 
http://gandhara.usc.edu  
 

PennTags de la University of Pennsylvania 
Fixeu-vos en la possibilitat que tenen els usuaris d’organitzar i compartir els seus favorits, i 
d’etiquetar registres del catàleg de la biblioteca (Frankin) i del catàleg de vídeos (VCaT). 
http://tags.library.upenn.edu  
 

WAG the Dog Web Loalizer 
Fixeu-vos en com el servei de Ross Singer intenta reunir el contingut descontextualitzat per als 
usuaris en aquells llocs en els quals ells el buscarien oferint una opció de favorits al navegador. 
http://rsinger.library.gatech.edu/localizer/localizer.html  
 

Pàgina principal de la Washington State Library 
Fixeu-vos en l’ús d’informació geoespaial 
Aneu a: http://secstate.wa.gov/library/  
Premeu el botó “Washington Newspapers” 
Fixeu-vos en el mapa que apareix en prémer “Enter” 
Premeu sobre el mapa per fer-lo més gran 
Premeu sobre un país per obtenir una llista alfabètica de títols publicats en aquell país. 
 

Wikipedia 
Wikipedia és una enciclopèdia de contingut lliure escrita en col·laboració per gent d’arreu del 
món. Aquest lloc web és un wiki, la qual cosa vol dir que qualsevol pot editar articles 
simplement prement l’enllaç edit this page.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page  
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APÈNDIX F: IDEES ADDICIONALS CONSIDERADES  
 
A través de les àmplies lectures, les entrevistes i els comentaris del personal, el Grup de 
Treball va identificar nombroses possibles actuacions per millorar els serveis bibliogràfics i va 
recomanar en aquest informe aquelles que tindrien un major impacte. A continuació s’enumera 
la resta d’actuacions que vam considerar. Hi ha diverses possibles raons per les quals una 
actuació particular no es va recomanar a l’informe: 
 

• L’acció ofereix només una millora, no pas un canvi substancial 
• L’acció és prematura, però pot ser útil en el futur un cop apareguin noves tecnologies 

i/o hi hagi una major evidència de viabilitat 
• L’acció no és una recomanació principal per si mateixa, sinó més aviat un possible pas 

a considerar a l’hora d’implementar una de les recomanacions més àmplies de l’informe 
• L’esforç d’implementar l’actuació sobrepassa els seus possibles beneficis 

 
1. Afegir APIs/Serveis web en la cerca i funcions d’usuaris en un catàleg únic, 

permetent a cada campus crear la seva pròpia visualització local de l’OPAC 
La seva implementació requereix massa recursos per als seus possibles beneficis. És 
millor tenir una única visualització de l’OPAC. Les visualitzacions locals han de tenir com a 
objectiu un espai informatiu més ampli que el catàleg. 

 
2. Permetre els usuaris afegir metadades al registre permanent, com ara anotacions, 

comentaris, revisions, puntuacions, rànquings. 
No està clar si els usuaris estaran disposats a afegir metadades al registre permanent en la 
quantitat i la qualitat adequades perquè siguin útils. Per exemple, una de les etiquetes més 
populars és “càmera de telèfon mòbil”, que es fa servir per etiquetar les fotografies que la 
gent ha fet amb aquest producte. Pot ser apta, però és inútil per a la majoria de nosaltres. 
Hem de fer el seguiment dels experiments en la socialització de favorits, folksonomies i 
similars aplicats a dades bibliogràfiques, i considerar l’addició d’aquestes característiques si 
demostren ser valuoses. 

 
3. Abandonar la classificació dels materials electrònics a text complet 

Una possible actuació per alliberar el personal de manera que tingués més temps per 
enriquir les metadades d’altres maneres. No obstant això, donat que la classificació és 
actualment el nostre criteri per fer l’anàlisi de la col·lecció per matèries, la pèrdua d’aquesta 
funcionalitat podria no compensar el guany en temps del personal. 

 
4. Assignar notacions a tots els materials, incloent-hi llibres en dipòsit, materials 

electrònics, etc. 
Seria una possible addició a la recomanació d’enriquir manualment les metadades, donat 
que permetria que tots els materials es pugessin fullejar com si estiguessin a les 
prestatgeries i donaria suport a les eines d’anàlisi de la col·lecció que actualment depenen 
de la classificació. No està clar però, si els beneficis compensarien el temps del personal 
que això requeriria. 

 
5. Estendre l’ús de vocabularis controlats més enllà del catàleg, per exemple, aplicant 

el control autoritatiu de noms a eScholarship, dipòsits de campus, etc. 
Estendria els beneficis dels vocabularis controlats a la cerca a través de diverses bases de 
dades. No està clar però, si els beneficis justificarien el cost. 

 
6. A l’hora de distribuir recursos per a la catalogació, invertir-ne menys en la descripció 

de materials (títols comuns amb Amazon, per exemple) i més en descriure materials 
especialitzats únics (col·leccions especials, llengües abstruses, etc.). 
Una possible actuació per alliberar el personal de manera que tingués més temps per 
enriquir les metadades d’altres maneres. No està clar però, si això es podria aplicar a un 
nombre suficient de materials com per comportar estalvis de temps del personal 
significatius. 

 
7. Abandonar l’accés per matèries als títols de revistes, centrant-se en l’accés per 

matèries als articles 
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Seria una possible actuació per alliberar el personal per treballar en metadades de més 
impacte, ja que els acadèmics rarament cerquen títols de revistes per matèria. Es tractaria 
d’investigar maneres de millorar l’accés per matèries als articles a través de mitjans 
automatitzats més que de crear metadades manualment. No està clar però, si els beneficis 
serien prou importants com per justificar l’actuació. 

 
8. Col·laborar amb el professorat de biblioteconomia i documentació per investigar els 

“punts de valor” de les metadades, especialment dels encapçalaments de matèria. 
Una possible actuació per implementar la recomanació de considerar l’abandonament del 
vocabulari controlat per a les matèries. La recerca ens podria ajudar a determinar on són 
valuoses les metadades, quan el valor de les metadades iguala el seu cost i quines són les 
metadades crucials per recuperar materials en un context acadèmic. 

 
9. Fer servir registres bibliogràfics diferents per a cada format de revista (impresa, 

electrònica, en microforma) per ser més eficients en el processament i combinar la 
informació en el nivell de “obra” en la presentació a l’usuari. 
Una possible actuació quan s’implementin les recomanacions de redissenyar els fluixos de 
treball de la catalogació. Permetria un processament més automàtic dels registres. Elimina 
la possibilitat que l’usuari vegi a cop d’ull totes les opcions de format per a un volum 
determinat. 

 
10. Fer servir SFX com a sistema de descripció i descobriment de les revistes 

electròniques, treure els registres del catàleg, combinar la informació en la 
presentació a l’usuari. 
Una possible actuació quan s’implementin les recomanacions de redissenyar l’OPAC. Ens 
permetria capitalitzar més les metadades facilitades pels venedors, i haver de refer-ne 
menys a la casa. No està clar però que les dades en SFX siguin prou riques per permetre 
una mescla adient de les versions impresa i electrònica en la presentació a l’usuari. 

 
11. Reduir dràsticament la creació/millora de metadades de llibres de ciències, de 

publicacions de normes nord-americanes i britàniques que venen empaquetades 
amb metadades adequades, etc. 
Una possible actuació quan s’implementin les recomanacions de seleccionar les 
metadades apropiades. No està clar però, si la disciplina o el lloc de publicació són les 
distincions més profitoses per guiar l’elecció en l’assignació de metadades. 

 
12. Invertir en recursos per crear/millorar les metadades NOMÉS per a materials 

acadèmics únics i rars que ens distingeixen com a biblioteca universitària de 
recerca. 
Una possible actuació quan s’implementin les recomanacions de seleccionar les 
metadades apropiades. No està clar si la unicitat és la distinció més profitosa per guiar 
l’elecció en l’assignació de metadades. 

 
13. Fer un major ús dels registres a nivell de col·lecció 

Una possible actuació per alliberar el personal de manera que tingués més temps per 
enriquir les metadades d’altres maneres. No està clar però, si això es podria aplicar a un 
nombre suficient de materials com per comportar estalvis de temps del personal 
significatius. 

 
14. Treballar amb els editors per millorar els registres ONIX (ONline Information 

eXchange) amb dades bibliotecàries abans de la distribució 
No està clar si tenim prou influència sobre els editors perquè inverteixin en la creació de 
metadades directament adreçades a les biblioteques més enllà del que actualment fan a 
través del CIP (Cataloging in Publication Program). 

 
15. Importar registres MARC de biblioteques nacionals per a publicacions estrangeres 

Una possible actuació quan s’implementi la recomanació d’importar metadades des d’allà 
on estiguin disponibles. Si el nou codi catalogràfic, Resource Description and Acces 
(RDA/AACR3), és prou internacional, es podran fer servir registres de molts més llocs a les 
biblioteques angloamericanes. 
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16. Importar sinopsis de llibres d’editors, de Books in Print o d’altres recursos 

Una possible actuació a l’hora d’implementar la recomanació d’afegir contingut enriquit. A 
menys que es pugui obtenir fàcilment a través de Onix, no està clar que l’esforç requerit 
iguali els beneficis. 

 
17. Afegir o enllaçar informació valorativa com ara revisions de llibres, i anotar quan les 

revistes són revisades (“peer reviewed”), quan els autors han guanyat premis, etc. 
Una possible actuació a l’hora d’implementar la recomanació d’afegir contingut enriquit. A 
més podria ajudar a oferir rànquings per rellevància, recomanacions i browsing facetat. No 
està clar però, si podríem trobar prou informació valorativa que tingués impacte. 
L’experiència del projecte LC BEAT demostra que afegir revisions de llibres no és un 
procés fàcil, i pot ser necessari obtenir llicències de contingut perquè realment marqui 
diferències. 

 
18. Afegir o enllaçar informació sobre els autors, per exemple pàgines web dels autors, 

blocs, informació biogràfica, pàgines web corporatives, etc. 
Una possible actuació a l’hora d’implementar la recomanació d’afegir contingut enriquit. No 
està clar però si l’esforç necessari igualaria el benefici. 

 
19. Incorporar dades vernacles d’alfabets no romans a les metadades 

Una possible actuació a l’hora d’implementar la recomanació d’oferir millors cerques per a 
materials en alfabets que no siguin el llatí. No està clar si el benefici justificaria l’expansió 
d’esforços en aquesta àrea. Pot tenir més impacte el fet de millorar la cerca, la recuperació 
i la visualització de materials en alfabets no llatins a text complet enlloc de posar més 
esforços en les metadades. 

 
20. Establir equivalències (“mapping”) d’un esquema de metadades a un altre, d’un 

vocabulari controlat a un altre i afegir termes equivalents al registre per a formats 
alternatius i conjunts de termes més rics (per exemple, categories Yahoo i LCSH); o 
crear metatesaurus (de l’estil d’ULMS) 
No està clar si el benefici igualaria el cost. Establir equivalències del llenguatge natural o 
del llenguatge específic d’una disciplina a un vocabulari controlat seria més útil que establir 
equivalències entre vocabularis controlats. 

 
21. Analitzar bibliografies externes per afegir metadades de l’estil “citat per” que siguin 

útils en sistemes de recomanació 
Una possible actuació a l’hora d’implementar la recomanació d’afegir metadades 
enriquides. No està clar però si el benefici igualaria els significatius esforços requerits, i no 
està clar que afegís valor al que ja fa l’ISI. 

 
23. 6Importar enllaços a d’altres sistemes amb informació rellevant i útil sobre títols a les 

nostres col·leccions (per exemple enllaços a Amazon Web Services; enllaços de 
cerca a índexs que inclouen revisions de llibres, etc.) 
Afegir enllaços estàtics implicaria una responsabilitat de manteniment, de manera que seria 
millor implementar crides dinàmiques com a un pas a l’hora d’implementar la recomanació 
d’oferir accions alternatives per a cerques sense resultats o sospitoses. 

 
24. Importar metadades (o adoptar estratègies per federar-se amb) d’altres 

organitzacions de patrimoni cultural, transformant-les en funció de les necessitats 
No està clar si el benefici igualaria els esforços necessaris, donat l’estat actual de les 
metadades en col·leccions de museus i d’arxius. Hem de fer el seguiment de les millores en 
aquesta àrea i considerar possibles projectes futurs d’integració. 

 
25. Assignar descriptors de matèria de vocabularis controlats i del llenguatge natural a 

través de l’anàlisi lingüístic d’una mescla del text complet, text dels 
resums/revisions/sumaris, etc. Fer servir l’anàlisi automàtica de text per descobrir 
temes 

                                                 
6 A la versió original de l’informe falta la recomanació número 22 (Nota del traductor). 
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No està clar si el benefici igualaria els esforços necessaris per generar encapçalaments de 
matèria, de manera que hores d’ara és millor centrar-se en les facetes temàtiques de grans 
conjunts de documents recuperats i en la cerca a text complet. 

 
26. Analitzar les transaccions per identificar termes de cerca comuns per aplicar-los com 

a metadades 
És improbable que produís addicions efectives a les metadades. L’anàlisi transaccional és 
segurament més útil com a un pas en la implementació de la recomanació d’oferir 
actuacions alternatives per a cerques fallides o sospitoses. 

 
27. Extreure i normalitzar dades de registres MARC, registres ONIX, etc. 

Una possible addició a la recomanació d’enriquir manualment les metadades donat que la 
cerca de dates pateix de variabilitat i de manca de consistència en la codificació de les 
dates, i les dates normalitzades ajudarien a cercar, ordenar, facetar, etc. No està clar però 
que els resultats igualessin el temps de personal requerit. 

 
28. Expandir l’ús de tècniques de clonació de registres. Oferir la capacitat de clonar 

registres de manera que els catalogadors puguin usar descripcions de recursos 
similars per estalviar temps. 
No està clar que representés una millora substancial en l’eficiència donat que molts 
catàlegs ja ofereixen aquesta opció i es desconeix el nombre de registres en sistemes 
bibliogràfics que no siguin MARC que estarien afectats. 

 
29. Oferir eines per suggerir termes equivalents en esquemes de metadades alternatius. 

Per exemple: si la notació DDC està disponible, suggerir la notació de la LCC 
equivalent; si l’encapçalament dels LCSH està disponible, suggerir el terme dels 
MeSH equivalent, etc. 
Una possible actuació a l’hora d’implementar la recomanació d’automatitzar la creació de 
metadades, però no està clar si l’eina milloraria prou l’eficiència del catalogador com per 
compensar l’esforç de construir-la. 

 
30. Mostrar les metadades del recurs citat, donat que podria ajudar a crear metadades 

per a aquest recurs 
No està clar si el benefici superaria l’esforç d’implementació, ja que només seria efectiu si 
la bibliografia del llibre estigués en línia i si els ítems citats estiguessin catalogats. 

 
31. Suggerir l’assignació d’encapçalaments de matèria basats en la notació i viceversa 

Una possible actuació a l’hora d’implementar la recomanació d’automatitzar la creació de 
metadades, però no està clar que pugéssim millorar l’eficiència del catalogador més enllà 
del que ofereix el producte Classification Web de la LC. 

 
32. Notificació automàtica per alertar els creadors de metadades que s’ha dipositat o 

adquirit nou material. La notificació arribaria amb qualsevol metadada existent, per 
exemple addicions al dipòsit eScholarship 
Una possible actuació a l’hora d’implementar la recomanació d’enriquir manualment les 
metadades, ja que pot resultar molt difícil esbrinar quan s’afegeixen nous títols als paquets 
de recursos electrònics o als dipòsits de la UC. Podria considerar-se un servei de difusió 
selectiva de la informació per a serveis tècnics, donat que sense aquesta notificació mai no 
s’assignaran metadades a molts recursos electrònics. No està clar si es podria afegir la 
notificació automàtica a prou paquets i dipòsits com per generar un benefici que superés 
l’esforç requerit. 

 
33. Oferir l’opció de demanar l’enviament amb pagament d’una tarifa 

Una possible actuació a l’hora d’implementar la recomanació d’oferir un botó “Vull això” que 
estigui present quan el context ho recomana amb l’objectiu d’oferir sempre una opció per 
satisfer l’usuari. No obstant això, donat que moltes biblioteques ja ofereixen aquest servei 
no està clar que aquesta actuació produís canvis substancials. 

 
34. Minimitzar el nombre d’enllaços trencats que els usuaris troben i que no estan 

explicats per un missatge de caiguda del servei 
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Una bona idea, però ja estem intentant fer-ho. Treballar per efectuar enllaços directes als 
ítems és més transformador. 
 

35. Transformar entre bastidors les consultes en llenguatge natural a vocabularis 
controlats per permetre la co-ubicació sense demanar els usuaris que vegin o 
entenguin els vocabularis controlats de vegades arcans 
Una possible actuació per implementar la recomanació d’automatitzar la creació de 
metadades, però el desenvolupament actual de l’anàlisi de consultes en llenguatge natural 
pot no permetre una implementació fàcil d’aquesta idea encara. També hem de decidir si 
els vocabularis controlats de matèries són encara valuosos abans d’explorar aquesta opció. 

 
36. Fer servir ontologies específiques per disciplines 

Una possible actuació per implementar la recomanació d’automatitzar la creació de 
metadades, donat que relacionar els nostres registres amb ontologies específiques per 
disciplines faria els nostres sistemes més rellevants per als acadèmics d’aquella disciplina. 
Fer servir el processament lingüístic del text complet i el vocabulari enriquit podria ser una 
bona aproximació al vocabulari de la disciplina, que podria usar-se per a la recuperació 
facetada. A mesura que guanyem accés al text complet i a les metadades enriquides, hem 
de fer el seguiment dels desenvolupaments en processament lingüístic per considerar si 
aquesta actuació esdevé viable. 

 
37. Permetre l’usuari fixar opcions de cerca per defecte, com ara simple/avançada, tipus 

de cerca preferit, sistema d’ordenació, límits de cerca (idioma, biblioteca, format, 
etc.) 
Una possible actuació per implementar la recomanació d’afavorir la personalització, però no 
està clar que aquesta personalització limitada oferís una millora significativa del servei. 

 
38. Permetre els usuaris personalitzar el fons i el color com a signe de sessió 

personalitzada 
Una possible actuació per implementar la recomanació d’afavorir la personalització, però no 
està clar que aquesta personalització limitada oferís una millora significativa del servei. 

 
39. Permetre els usuaris gravar cerques per tornar-les a executar en el futur o 

automàticament 
La major part dels sistemes bibliogràfics ja disposen d’aquestes eines de manera que no 
està clar que la seva millora fos transformativa. És millor centrar els esforços en fer els 
serveis existents més transparents, i introduir-los als entorns dels usuaris com ara portals i 
sistemes de gestió de cursos. 

 
40. Permetre els usuaris dissenyar el seu propi portal permanent (quadre de 

comandament) 
Els usuaris necessiten dissenyar els seus propis portals a nivell de campus o de disciplina, 
no només de biblioteca. Tindria més impacte per a nosaltres el fet de permetre introduir les 
col·leccions i els serveis de la biblioteca a d’altres portals. 

 
41. Permetre els usuaris reobrir sessions, llibres electrònics, etc. en el punt on es van 

tancar 
Una possibilitat útil quan s’interactua amb el text complet però que no es pot implementar 
hores d’ara donada la naturalesa distribuïda dels nostres sistemes actuals a text complet. 

 
42. Tenir en compte les col·leccions personals dels usuaris i el seu comportament de 

cerca passat en la recuperació 
Una possible actuació per implementar la recomanació d’oferir recomanacions i rànquing 
per rellevància, però resultaria molt més útil fer el seguiment del comportament de cerca 
passat que intentar avaluar les col·leccions personals. 

 
43. Oferir els usuaris la capacitat de “catalogar” les seves pròpies col·leccions 

personals i integrar-les amb els recursos oferts per les biblioteques (per exemple, 
ArtStor) 
No està clar que sigui important oferir aquest servei donat que altres sistemes ja ho fan. 
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44. Oferir els usuaris finals la possibilitat de compartir i exposar les seves col·leccions 

personals (per exemple, LibraryThing) 
Malgrat que a Amazon sovint es comparteixen llistes personals i recomanacions, no està 
clar si els acadèmics estaran disposats a crear bibliografies i col·leccions personals 
compartides en suficient quantitat i qualitat com perquè siguin útils. Hem de continuar fent 
el seguiment dels experiments que es realitzen en aquesta àrea i considerar afegir aquesta 
característica si els resultats demostren la seva utilitat. 

 
45. Suggerir altres bases de dades rellevants per a la cerca basant-se en els termes de 

cerca o en els registres recuperats 
Es tracta d’una possible actuació per implementar la recomanació d’oferir sistemes de 
recomanació. 

 
46. Oferir informació de contacte sobre el tema a la biblioteca basant-se en els termes de 

cerca o en els registres recuperats (incorporar dades de contacte del personal al 
portal) 
Es tracta d’una possible actuació per implementar la recomanació d’oferir sistemes de 
recomanació. 

 
47. Oferir l’opció d’autocompletar els formularis de cerca amb termes emprats a la 

sessió 
Es tracta d’una possible actuació per implementar la recomanació d’afavorir la 
personalització, però no està clar que els usuaris reutilitzessin els termes de cerca prou 
sovint com perquè l’opció d’autocompletar tingués més impacte que l’historial de cerques 
amb la possibilitat de tornar a executar la cerca que la majoria de sistemes ja ofereixen. 

  
48. Incorporar l’autenticació única i l’enregistrament d’atributs per a l’autenticació 

automàtica permetent, per exemple, que els usuaris facin servir un formulari diverses 
vegades en una sessió sense haver de reintroduir el nom, clau, adreça de correu, etc. 
Es tracta d’una possible actuació per implementar la recomanació d’afavorir la 
personalització, però no està clar que la UC disposi de la infraestructura tecnològica 
adequada per fer-ho. Al mateix temps cal tenir en compte la qüestió de la privadesa. 

 
49. Identificar demandes per cercar en determinats subconjunts de recursos i fer-los 

disponibles per a la cerca. Exemples: la “logical base” d’ExLibris o el “scoping” per 
a revistes i recursos electrònics d’Innovative 
Malgrat que la possibilitat de limitar les cerques a determinats formats és valuosa, està 
menys clar que els subconjunts preseleccionats fossin útils a un nombre prou elevat 
d’usuaris com per justificar l’esforç. És millor donar resposta a les demandes de filtrat i 
facetat de llargs conjunts de resultats per format. 

 
50. Eliminar duplicats basant-se en el contingut i no en la font, abans de la presentació 

Es tracta d’una possible actuació per implementar la recomanació de permetre cercar tot el 
conjunt d’informació bibliogràfica, però l’eliminació directa de duplicats podria eliminar 
diferències importants per als acadèmics. En entorns acadèmics, la implementació dels 
conceptes FRBR per al desplegament jeràrquic dels treballs relacionats és una opció millor. 

 
51. Facetes comuns per a totes les dades (noms compartits, descriptors, llocs, dates) 

Es tracta d’una possible actuació per implementar la recomanació de permetre cercar tot el 
conjunt d’informació bibliogràfica, però difícil d’implementar amb els recursos i les eines 
tecnològiques actuals. Si es crea un magatzem de metatades prerecollides, haurem 
d’avaluar si aquesta acció esdevé viable. 

 
52. Presentar subconjunts lògics en forma gràfica a través de topic maps (veure 

Grokker, per exemple) 
Es tracta d’una possible actuació per implementar la recomanació de facilitar la navegació 
en grans conjunts de resultats, però no està clar que la presentació gràfica sigui prou útil 
com per justificar l’esforç requerit per oferir-la. Haurem de fer el seguiment dels 
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experiments que es realitzen en la presentació gràfica de dades bibliogràfiques i considerar 
afegir aquesta característiques si els resultats demostren la seva utilitat. 

 
53. Permetre que els continguts i els serveis de la biblioteca s’integrin fàcilment a 

l’entorn personal del navegador de l’usuari, per exemple, construir extensions del 
navegador (com ara l’extensió del Firefox Google Scholar OpenURL dissenyada per 
Peter Binkley), favorits (com ara el “LibraryLookup” de John Udell que permet a 
l’usuari consultar directament catàlegs de biblioteca des d’un formulari de cerca del 
navegador) 
Es tracta d’una possible actuació per implementar la recomanació d’oferir serveis 
bibliogràfics allà on són els usuaris, però es planteja la qüestió de quants navegadors, i 
quantes versions de navegador, podrem suportar. És millor posar els esforços en oferir 
serveis i col·leccions bibliotecaris a través de serveis web a d’altres entorns de l’usuari com 
ara portals o sistemes de gestió d’assignatures. 
 

54. Oferir als usuaris eines que permetin descarregar, importar, analitzar, manipular, 
anotar i compartir informació bibliogràfica fàcilment 
La major part dels sistemes bibliogràfics ja disposen d’aquestes eines de manera que no 
està clar que la seva millora fos transformativa. Una opció millor seria facilitar enllaços a 
serveis web d’altres sistemes. 
 

55. Gravar i analitzar les transaccions dels usuaris respectant la seva privadesa 
Es tracta d’una possible actuació per implementar la recomanació d’institucionalitzar un 
procés continu d’identificació i priorització de les millores als nostres serveis bibliogràfics, 
malgrat que no està clar fins a quin punt l’anàlisi transaccional seria útil. Ja ho fem i 
segurament hem explotat la informació que podem extreure de les transaccions en funció 
dels nostres recursos limitats. Una opció millor seria seguir els canvis en els motors de 
cerca comercials, donat que ells estan molt més capacitats per fer recerca sobre les 
transaccions. 

 
56. Gravar les cerques que no produeixen resultats per analitzar-les posteriorment 

Es tracta d’una possible actuació per implementar la recomanació d’institucionalitzar un 
procés continu d’identificació i priorització de les millores als nostres serveis bibliogràfics, 
malgrat que no està clar fins a quin punt l’anàlisi transaccional seria útil. Molts sistemes han 
fet aquesta anàlisi i és improbable que aprenem res de nou, malgrat que es pot fer servir 
com a punt de comparació abans i després d’un canvi per avaluar el seu impacte. 

 
57. Oferir mecanismes que ens indiquin explícitament quan els usuaris troben que els 

resultats no són satisfactoris (amb la comunicació s’oferiria alguna informació 
d’ajuda del sistema) 
Es tracta d’una possible actuació per implementar la recomanació d’institucionalitzar un 
procés continu d’identificació i priorització de les millores als nostres serveis bibliogràfics, a 
través d’un mecanisme d’anunci emergent quan una cerca no produeix resultats que 
demani a l’usuari que descrigui què està fent perquè puguem millorar el sistema. No 
obstant això, una solució millor seria oferir suggeriments concrets per accions futures i fer 
un seguiment del que fa l’usuari. 

 
58. Construir l’opció “Fer un comentari” per a què l’usuari ofereixi retroalimentació 

Es tracta d’una possible actuació per implementar la recomanació d’institucionalitzar un 
procés continu d’identificació i prioritzar de les millores als nostres serveis bibliogràfics, 
malgrat que no està clar el valor dels comentaris voluntaris, dels que caldria fer una 
avaluació més formal. 

 
59. Dur a terme periòdicament grups de discussió sobre avaluació de necessitats, 

identificació de problemes, etc. 
Es tracta d’una possible actuació per implementar la recomanació d’institucionalitzar un 
procés continu d’identificació i priorització de les millores als nostres serveis bibliogràfics. 
Ja fem grups de discussió, però seria important fer-los de manera més professional, 
d’acord amb un esquema més definit i amb un major compromís d’actuar en funció dels 
resultats. 
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60. Dur a terme estudis d’usabilitat 

Es tracta d’una possible actuació per implementar la recomanació d’institucionalitzar un 
procés continu d’identificació i prioritzar de les millores als nostres serveis bibliogràfics. 
Igual que amb els grups de discussió hem de millorar la professionalitat i la consistència 
amb la qual conduïm aquests estudis d’usabilitat. 

 
61. Construir eines per traduir les interfícies de cerca i les pantalles d’ajuda a idiomes 

seleccionats 
Es tracta d’una possible actuació per implementar la recomanació d’oferir millors 
mecanismes de cerca per a materials en alfabets no llatins. No obstant això, no està clar 
que les interfícies multilingües siguin tan importants com la capacitat dels sistemes de 
cercar i recuperar registres correctament a d’altres idiomes. Malgrat que un gran nombre 
d’estudiants i professors de la UC no tenen com a llengua materna l’anglès i la UC té entre 
els seus objectius oferir més serveis a la comunitat internacional, el domini de l’anglès és 
un requisit per a tenir èxit a la UC, el nostre personal de suport als usuaris només parla 
anglès i les preguntes de referència només poden respondre’s amb fiabilitat en anglès. 
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