
Nous dipòsits del CBUC

I Jornada ‘Compartint coneixement a les 

Biblioteques de la UAB’



És una col·lecció digital que 

recopila i preserva els resultats 

intel·lectuals d’una o més d’una 

comunitat universitària.

Què és un dipòsit digital?







Dipòsit de la RECERca de 
CATalunya



És un dipòsit cooperatiu de documents 

digitals que inclou la literatura grisa de recerca 

de les universitats i dels centres 

d’investigació de Catalunya amb la finalitat 

d’augmentar-ne la seva visibilitat.

Literatura grisa és el nom amb el que es coneixen 

articles encara no publicats, comunicacions a 

congressos, informes de recerca, ‘working papers’, etc. 

Què és RECERCAT?



http://www.recercat.net



Facilitar l’edició

 Entrada amb formularis i processos de revisió

Augmentar la visibilitat

 Indexació dels documents amb metadades Dublin Core

 Suport d’accés obert (protocol OAI d’interoperabilitat)

Afegir valor al document

 Citacions normalitzades

 Generació d’estadístiques de consulta

 Documents amb URL pròpia i permanent

 Garantia de preservació

Objectius



 Són d’accés lliure

 Estan subjectes a una llicència Creative Commons

Els documents de RECERCAT...



Qui els introdueix?

Persones registrades i amb permisos preestablerts:

 Lliurador =  Bibliotecari  Introducció de dades

 Coordinador =  Bibliotecari  Revisió de metadades



Com s’introdueixen?

A través d’un formulari web

Sota la institució, el departament i la col·lecció





Com col·labora la UAB?

Es poden consultar els ‘Documents de Treball’ de:

 Departament d'Economia de l'Empresa

 Unitat d'Història Econòmica. Departament 

d'Economia i d'Història Econòmica

I hi ha molts nous projectes en estudi!



Els beneficis de RECERCAT

Més visibilitat, difusió i prestigi
Dels autors, dels documents, dels centres, dels departaments, de la universitat... a nivell nacional i

internacional i conseqüentment també més cites i més audiència.

Més accés obert
Contribució al moviment mundial de dipositar la producció acadèmica i de recerca a la xarxa de forma

gratuïta, endegat per les institucions que financen la recerca amb la finalitat de posar fi al paradigma de pagar

per tenir accés a informació que s’ha elaborat en la pròpia institució.

Més protecció del document
Tots els documents inclosos a RECERCAT estan subjectes a la llicència Reconeixement–NoComercial-

SenseObraDerivada de Creative Commons.

Més preservació
Cada document té URL pròpia i permanent i se n’assegura la seva perdurabilitat en el futur (migració de

formats, etc.).

Més eficàcia (estalvi de temps i de costos)
En la distribució / difusió i preservació dels documents.





Revistes Catalanes amb Accés Obert



És un portal de consulta en accés obert

als articles a text complet de 78 revistes 

científiques, culturals i erudites catalanes.

Catalanes és l’adjectiu que comprén les publicacions

de temàtica catalana o editades als Països Catalans

Què és RACO?



http://sumaris.cbuc.es/raco/



Afavorir l’edició

 Impulsar l’edició digital de revistes catalanes 

Augmentar la consulta

 Una sola interfície de consulta conjunta

Afegir valor al document

 Garantia de preservació

Objectius



 Són d’accés lliure

 Contenen el text complet

 Permeten cercar per autor i/o títol d’article i 

per títol, ISSN o editorial de la revista.

 Tenen un Servei d’avís pels nous sumaris

Les publicacions de RACO...



Qui els introdueix?
Persones del Servei de Biblioteques amb permisos establerts 

d’accés a la intranet de la base de dades de sumaris.



Com s’introdueixen?

A través d’un formulari web.

Sota el títol i el número concret de la publicació.





Com col·labora la UAB?

• Anàlisi

• Athenea digital 

• Catalan Journal of Linguistics 

• Catalan Working Papers in 

Linguistics 

• Documents d'Anàlisi Geogràfica 

• Educar 

• Enrahonar

• Enseñanza de las Ciencias

• Faventia

• Links & Letters 

• Locus Amoenus 

• Manuscrits

• Papers

• Quaderns d'Italià 

• Quaderns

• Redes 

• Tradumàtica

• Treballs d'Arqueologia

18 Títols de revista



Els beneficis de RACO

Més visibilitat, difusió i prestigi
Major difusió per a la producció científica i acadèmica catalana.

Més accés obert
Contribució al moviment mundial de dipositar la producció acadèmica i de recerca

a la xarxa de forma gratuïta.

Més preservació
Es generen dinàmiques comunes de preservació (migració de formats, etc.).

Més eficàcia (estalvi de temps i de costos)
Sobretot donant suport a entitats o associacions que no disposen de mitjans.

Com l’Institut d’Estudis Catalans que ha depositat totes les seves publicacions.



Per a més informació

cristina.azorin@uab.es

Moltes gràcies!!
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