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El DDD, el dipòsit de la Universitat

Conjunt de serveis prestats a la comunitat 

universitària per a recopilar, gestionar, 

difondre i preservar la seva producció 

científica digital a través d’una colecció 

organitzada, d’accés obert i interoperable.



Objectius

• Augmentar l’accés, la utilització i l’impacte dels 
resultats de les investigacions

• Augmentar la visibilitat dels autors i de la institució

• Un sol cercador per a  la producció científica de la 
UAB

• Oferir a la comunitat universitària una plataforma 
de publicació dels seus treballs en text complet i 
accés obert 

• Afegir valor als documents a través de citacions 
normalitzades, estadístiques de consulta i adreces 
permanents

• Assegurar l’accés a llarg termini



Alimentació

• Les revistes de la UAB

• Exàmens i programes des de les biblioteques

• Projectes de digitalització

• TDX i Recercat

• Produccions de les biblioteques: exposicions, guies, 

vídeos…

• Treball de formigues: informes d’empresa, documents 

administratius, material docent, congressos…



• Autoarxiu  



Introducció de registres

• A través de Millennium. Es treballa en una política de 
catalogació.

http://ddd.uab.cat/millennium.py







Introducció de registres

• A través de formularis. Opció ‘Lliura’ a la part inferior





Introducció de fitxers

• Des del registre, si són més fitxers relacionats o actualitzats, 
per exemple: butlletins, fotografies, guies…



Creixement

Nombre de registres per col·lecció

Col·leccions 2006 2007 2008 2009

Materials de curs 4.068 9.849 14.838 20.253

Llibres i col·leccions 6 20 69 2.281

Publicacions periòdiques 28 382 471 721

Articles i informes 4.043 5.775 7.451 12.670

Multimèdia 96 371 466 530

Bases de dades 1.921 1.921 1.921 1.921

Fons personals 3.548 3.548 4.822 5.031

Total 13.710 21.866 30.038 48.389





Eines de suport

• Documentació:

– Gestor de tasques 

– Normativa sobre els noms de fitxers

– Procediment per a crear noves            

col·leccions



Cap a on apunta el futur?

• Redactar polítiques 

• Aclarir els aspectes de propietat intel·lectual

• Integrar amb altres eines del campus

• Integrar amb sistemes de finançament

• Avaluar la qualitat

• Demostrar els avantatges del dipòsit

• Promoure l’autoarxiu







Versió 0.99.1

• Per als usuaris els canvis més visibles seran de 

disseny

• Per al personal de biblioteques seran de rapidesa. 

Canvi a màquines més potents. 

• Més opcions web 2.0 en els registres complets: 

valorar el document, fer comentaris, exportar a 

Refworks…

• Documentació de suport i establiment de polítiques

• Exportació d’OAI a més recol·lectors



Gràcies!

Cristina Azorín

cristina.azorin@uab.cat

Gràcies!


