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Resum: 
El Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona integra l'ús 
de les tecnologies de la informació i de la comunicació en la seva oferta de 
serveis a la comunitat universitària. En aquesta comunicació es presenta el 
concepte de biblioteca digital que s'està desenvolupant, s'enumeren i es 
descriuen els diferents serveis digitals disponibles en el lloc de treball de 
l'usuari i s'exposen algunes reflexions sobre reptes plantejats de cara al futur. 
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El context 
 
El Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona té com a 
missió cobrir les necessitats d'informació dels membres de la comunitat 
universitària UAB, a través de col·leccions documentals, de locals de consulta, 
d'instal·lacions modernes i adequades i de personal qualificat i competent, 
capaç d'organitzar el millor servei possible amb els recursos disponibles. 
 
Per donar una idea de la magnitud d'aquest servei, esmentem algunes xifres: 
l'any 1999 tenia uns 725.000 volums de monografies i 40.000 títols de 
publicacions periòdiques, dels quals 13.000 corresponien a subscripcions en 
curs. El moviment d'usuaris dels locals de totes les biblioteques del Servei fou 
de 4.400.000 persones. Les revistes científiques digitals disponibles en text 
complet eren unes 1.100. 
 
Amb aquest fons documental es va donar cobertura a les necessitats de la 
comunitat universitària UAB, la qual estava formada, durant el curs 1999-2000, 
de 39.648 estudiants de 1r i 2n cicles, 10.388 de 3r cicle, incloent els cursos 
d’especialització, i de 2.818 professors agrupats en 48 departaments.  
 

El concepte 
 
En el transcurs de la seva existència, el Servei de Biblioteques UAB ha integrat 
plenament el tractament de recursos documentals en formats diversos, 
l'automatització dels seus serveis i la teledocumentació. A partir de l'aparició del 
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web i de la popularització d'Internet els majors esforços s'adrecen cap a la 
consideració de les noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació 
(TIC) com a eines que li han de facilitar el compliment de la seva missió. 
 
Per tal de treballar en aquesta direcció, s'ha definit una visió de la biblioteca 
com a servei integrador i flexible, que supera les barreres de l'espai i del temps. 
La informació ha d'estar disponible per a qualsevol membre de la comunitat 
universitària en el seu espai de treball i en el moment desitjat i, a més, s'ha 
d'aconseguir amb una bona relació de cost/efectivitat. 
 
Biblioteca integradora de recursos heterogenis, en formats diversos, en 
localitzacions variades, amb disponibilitat i amb cost també diversos. 
 
• De recursos heterogenis 
La col.lecció de recursos documentals que ha de donar suport a la docència, a 
la recerca i a l'aprenentatge efectuats a la UAB ha de ser necessàriament 
composta de documents heterogenis dels quals citarem a tall d'exemple, les 
monografies, els articles de revista, els documents de treball, les dades 
estadístiques, les bases de dades referencials, els catàlegs de biblioteques, els 
informes, la premsa, les pel.lícules i els plànols. 
 
• En formats diversos 
Els formats en què es presenten aquests recursos són variats i 
progressivament més complexos, ja que adopten formes múltiples. Ens trobem 
doncs actualment amb documents impresos, seguint el model tradicional de 
publicació, al costat de diversos suports físics per a una varietat de documents 
electrònics, com són els disquets, els cd-rom, els dvd i els multimèdia. Videos i 
cassettes formen també part dels materials indispensables en determinats 
estudis. I els documents digitals disponibles a través de la xarxa, en tota mena 
de formats permanentment en evolució: html, pdf, tex, dvi, ps, etc. Per una part 
el control d'aquesta tipologia de materials tan diversa comporta una complexitat 
de per si a l'hora de descriure'ls, d'integrar-los en l'oferta comuna. També 
comporta dificultats en la necessitat d'incorporar aparells de lectura per a una 
bona part d'ells. I necessitats formatives permanents tant per al personal de les 
biblioteques com per als usuaris d'aquests recursos. 
 
• En localitzacions variades 
Però els recursos en el nou entorn digital ja no cal que estiguin gestionats,  
controlats i emmagatzemats, en la seva totalitat per la biblioteca sinó que 
poden ser disponibles a través de serveis oferts per tercers. La implantació 
creixent de les TIC en l'àmbit universitari permet plantejar el desenvolupament 
de serveis actuals i reals en un espai virtual. De manera que davant l'usuari 
final i amb transparència absoluta es presentin recursos localitzats i gestionats 
a diferents punts físics del planeta. 
 
• Disponibilitat amb diferents nivells 
Aquesta localització variada, juntament amb els formats diferents, provoca que 
tots els recursos oferts per la nova biblioteca no estiguin disponibles amb la 
mateixa facilitat. Uns tindran disponibilitat immediata - els recursos digitals en 
línia -, mentre que per a d'altres la disponibilitat serà demorada, més o menys, 
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depenent de la localització de l'usuari i de la biblioteca presencial respecte al 
recurs en qüestió. 
 
• Costos diversos 
Finalment els costos, talment com en el cas de la biblioteca tradicional han de 
ser diversos i no haurien de representar l'únic criteri a l'hora de valorar un 
recurs, sigui en el format que sigui. Pagant llicències, accedint gratuïtament, 
comprant i gestionant localment, o acceptant donatius, la selecció del material a 
incorporar es presenta com un dels reptes principals de cara al futur, vist el cost 
de tractament associat a la seva gestió. 
 
Integrar tots els recursos documentals disponibles en una única oferta de servei 
per a l'usuari final és un dels requisits que es consideren indispensables per a 
proporcionar un servei d'informació coherent i eficaç. 
 
Això vol dir que l'adaptació al nou entorn digital no ens fa oblidar la importància 
dels fons impresos o en d'altres suports físics que no són el paper i que, ara 
per ara, encara representen la més gran proporció dels recursos posats a 
l'abast de la nostra comunitat. Tanmateix aquests recursos han d'estar 
accessibles en igualtat de condicions de visibilitat, fins on és possible, que els 
recursos digitals. 
 
Biblioteca flexible 
 
Es vol així mateix que la biblioteca sigui flexible de cara a l'usuari és a dir, que 
s'adapti a les seves necessitats, presentant-li zones acotades als seus 
interessos que li facilitin el descobriment dels recursos que li poden interessar. 
Flexible fins al punt de permetre-li refiar-se'n de sistemes d'alerta 
personalitzats, o de portals temàtics específics. 
 
Biblioteca ubiqua, present on i quan és necessària 
 
Un dels avantatges més clars de l'entorn digital és la superació de les barreres 
de l'espai i del temps. Superació que ha de permetre a l'usuari disposar dels 
recursos que li ofereix la seva biblioteca des del seu lloc de treball, estigui situat 
aquest en el campus de la universitat, o bé a casa, a la segona residència o en 
el lloc on es fa la investigació de camp. Tant se val, les TIC aplicades a la 
biblioteca han de permetre fer-la present on és necessària i en el moment 
desitjat, perquè en tenen la capacitat tècnica i la resta és problema organitzatiu 
i de pressupost. 
 
Biblioteca per als membres de la comunitat, la biblioteca en el xip 
 
Hem definit la nostra visió de la biblioteca en el nou entorn digital amb un elevat 
nivell d'exigència respecte als serveis, que obliga a inversions importants en 
equipaments, en infraestructures, en programari, en personal informàtic, en 
personal bibliotecari qualificat. És l'hora de posar els límits. I aquests venen 
imposats pel pressupost que farà que reduïm la nostra oferta estrictament als 
membres de la nostra comunitat, pels quals no estalviarem esforços, però als 
quals limitarem l'abast de la nostra oferta més innovadora. 
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Pretendre oferir la biblioteca ubiqua passa forçosament per un control i una 
identificació estricte de la pròpia base d'usuaris. És l'única forma viable d'arribar 
a acords amb proveïdors de continguts, de poder adjudicar costos de forma 
distribuïda, de poder oferir serveis personalitzats, d'alt valor afegit però de cost 
també elevat. Aquesta identificació personal involucra tota l'administració 
universitària i no tan sols a la biblioteca sinó que aquesta és un més dels 
serveis que pot treure profit i millorar a partir d'aquesta premissa fonamental de 
la universitat en el nou entorn digital. 
 
Biblioteca econòmicament sostenible 
 
Finalment, però no pas el factor menys important, cal tenir en compte els 
recursos econòmics disponibles per a portar a terme la missió encomanada al 
Servei de Biblioteques UAB. La forma de distribució d'aquests recursos, l'import 
total i les previsions plurianuals constitueixen els paràmetres bàsics d'un model 
que ha de tenir en compte les condicions del mercat editorial i la satisfacció 
d'usuaris en diferents estadis d'evolució tecnològica. 
 
La cooperació amb d'altres institucions, nacionals i estrangeres i, molt 
especialment, la participació en el Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya (CBUC), sembla l'estratègia adequada per a fer front als reptes de la 
implantació de la biblioteca digital amb uns resultats que produeixin un impacte 
notable de forma immediata i que siguin sostenibles a llarg termini. 

Continguts i serveis 
 
A continuació es fa un repàs d'algunes de les iniciatives que s'han pres en la 
línia de fer realitat aquesta visió a través de la creació de serveis de biblioteca 
digital. Es mencionen aquells serveis que l'usuari té disponibles en el seu lloc 
de treball a través de la xarxa Internet. 
 
1. El marc integrador 

• Web del Servei de Biblioteques 
• DECOMATE II 

2. Els serveis locals 
• Passarel·la web al catàleg 
• Bases de dades científiques en xarxa 
• Decomate: col·lecció local de revistes científiques 
• UABPubD. Biblioteca de publicacions digitals de la UAB 

3. Els serveis remots 
• Biblioteca Digital del CBUC 
• Fundació Biblioteca Josep Laporte 
• Serveis d'editors 

 
1. El marc integrador 
 
D'acord amb la visió exposada anteriorment, el Servei de Biblioteques UAB es 
vol dotar d'eines integradores que permetin als seus usuaris la ràpida 
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localització dels recursos documentals que necessiten per a dur a terme el seu 
treball i que també els facilitin el descobriment de nous materials d'interès. 
 
Web del Servei de Biblioteques 
http://www.bib.uab.es/ 
 
En l'entorn Internet, la primera d'aquestes eines és sens dubte el propi web del 
Servei de Biblioteques UAB el qual va iniciar la seva existència el 1996. La 
Unitat Tècnica i de Projectes dissenya i planifica l'organització de la informació i 
en distribueix les responsabilitats conforme a l'estructura descentralitzada que 
caracteritza al Servei de Biblioteques UAB. 
 
Només esmentaré la importància cabdal que té com a porta d'entrada a la 
biblioteca en un entorn digital. Així com a la biblioteca tradicional, l'usuari 
escollia entre fer cerques en el catàleg de fitxes o anar directament a les 
prestatgeries conegudes segons les necessitats del moment, en el nou context, 
el web té el potencial per convertir-se en l'espai virtual de la biblioteca on 
l'usuari que decideixi anar al seu raconet, el trobi farcit de les informacions que 
satisfacin les seves preferències. Un web sense continguts serà, ben al 
contrari, un espai buit i poc atractiu que farà fugir els usuaris potencials. 
 

Imatge 1: Web del Servei de Biblioteques UAB 
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DECOMATE II 
http://decomate2.uab.es/ 
 
Es tracta d'un servei de biblioteca digital distribuïda a nivell europeu i 
concentrada en una àrea de coneixement, l'economia, que serveix de model i 
de demostració de noves formes de cooperació entre biblioteques. 
 
El sistema desenvolupat contempla les necessitats d'una identificació única, 
d'una interfície única, de la integració de recursos heterogenis i de recursos 
distribuïts en diferents serveis. Com a millores addicionals es van introduïnt 
serveis d'alerta i ajudes intel·ligents, com l'eliminació automàtica de duplicats i 
la navegació conceptual. S'ha preparat també un mòdul de registre d'ús que 
permeti la integració futura de càrrecs comptables i l'obertura a serveis i usuaris 
externs.  
 
Desenvolupament d'una biblioteca digital europea d'economia és el títol que 
porta aquest projecte, DECOMATE II, que s'inicià el Febrer de 1998 i ha durat 
fins al Juliol del 2000. Finançat parcialment pel programa de Telemàtica per a 
Biblioteques de la Comissió Europea, estava coordinat per la Biblioteca de la 
Universitat de Tilburg i tenia com a participants les biblioteques de la London 
School of Economics and Political science i l'European University Institute, a 
més de la UAB. Es va comptar així mateix amb la col.laboració de proveïdors 
com l'empresa de producció de bases de dades SilverPlatter, les editorials 
Elsevier Science i Kluwer Academic Press  i l'agència de subscripcions Swets & 
Zeitlinger. 
 
Actualment es troba en servei a la UAB una versió preliminar que permet la 
cerca simultània a un subconjunt de revistes digitals d'economia gestionades 
localment, a la col.lecció històrica de revistes de JSTOR, als documents de 
treball de RePEc i a la base de dades Econlit. Com a mostra de la distribució 
dels recursos, esmentem que les cerques bibliogràfiques del material de 
JSTOR es fan a través de la base de dades gestionada per la Universitat de 
Tilburg mentre que el text dels articles es troba als Estats Units. L'accés per a 
l'usuari és tanmateix únic i transparent. 
 
Amb l'única excepció dels documents de treball RePEc que són lliurement 
accessibles, la resta de bases de dades requereixen la identificació personal 
com a membre de la UAB. 
 
DECOMATE II té el potencial de convertir-se en el sistema integrador per 
excel.lència de tots els recursos que composen l'oferta documental disponible a 
la UAB, per la seva flexibilitat, modularitat, escalabilitat i ús dels estàndards. 
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Imatge 2 : DECOMATE II a la UAB 

 
 
2. Els serveis locals 
 
Són els serveis que s'ofereixen a partir de la infraestructura pròpia, gestionada 
localment pel Servei de Biblioteques UAB amb la col.laboració del personal del 
Servei d'Informàtica de la UAB. 
 
Passarel·la web al catàleg 
http://www.babel.uab.es/ 
 
El catàleg dels fons del Servei de Biblioteques UAB està disponible des de 
1997 a través de la passarel·la web al sistema d'automatització VTLS. L'usuari, 
sigui membre de la UAB o sigui extern a la institució, pot accedir des de 
qualsevol punt connectat a Internet i consultar lliurement els registres 
descriptius de les col·leccions de les biblioteques UAB. Si l'usuari està registrat, 
té també disponible en línia la informació sobre la situació actual referent als 
propis préstecs. 
 
Bases de dades científiques en xarxa 
http://erl.uab.es:8555/ 
 
L'any 1994 es començà a treballar per tal d'oferir un servei de bases de dades 
científiques en CD-ROM disponible des de determinats punts d'accés públic a 
les biblioteques. Es tractava de millorar el rendiment d'uns recursos 
extremadament cars, molt interessants per als investigadors i que es 
consideraven poc aprofitats. 
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Actualment, l'evolució d'aquell primer pla ha portat al Servei de Biblioteques 
UAB a disposar d'una oferta de bases de dades científiques carregades en el 
disc dur d'un servidor central i disponibles a través del navegador web. El 
servei és accessible únicament des de connexions provinents de la xarxa 
institucional UAB. 
 
Actualment s'ofereixen set bases de dades en aquest sistema: CAB Abstracts, 
Derwent Biotechnology Abstracts, Humanities Index, Life Sciences Collection, 
MLA Bibliography, Sociological Abstracts i Water Resources Abstracts. 
 
Decomate: col·lecció local de revistes científiques 
http://decomate.uab.es/ 
 
Decomate és el servei de biblioteca digital que dóna accés a textos complets 
d'articles de 384 revistes científiques de les editorials Elsevier Science, Kluwer 
Academic Publishers i Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
El sistema de gestió local de la col·lecció de revistes digitals fou desenvolupat 
durant el transcurs del projecte europeu del mateix nom, DECOMATE, entre 
1995 i 1997. Permet la identificació dels usuaris autoritzats; la gestió de les 
cerques en dos mòduls, fullejant virtualment els números de les revistes o bé 
fent cerques per paraula clau i combinacions booleanes en els camps de les 
dades bibliogràfiques i en els resums; la recuperació dels fitxers amb els textos 
complets dels articles; i l'extracció d'estadístiques d'ús, summament 
necessàries per a avaluar el servei. 
 
L'accés complet requereix la identificació personal de l'usuari com a membre de 
la comunitat universitària UAB i permet la consulta remota, des de casa o des 
del lloc d'estudi temporal. Per a visitants no autoritzats, s'ha habilitat l'ús d'una 
identificació restringida - guest guest - que permet la utilització de Decomate 
com a base de dades bibliogràfica amb resums. Els articles en aquest cas 
poden ser demanats pels sistemes habituals de préstec interbibliotecari o bé es 
pot anar a consultar la versió en paper de la revista a la biblioteca 
corresponent. 
 
Per exemple, un doctorand de la UAB en visita temporal a una universitat sud-
americana pot continuar gaudint d'accés als recursos que li ofereix la seva 
universitat d'origen pel fet de ser-ne membre. 
 
El servei Decomate va entrar en funcionament de forma plenament operativa 
l'abril de 1997, en acabar-se el projecte i ampliar-se'n substancialment el 
contingut. En tres anys i mig el servei ha passat de simple novetat, a convertir-
se en eina de recerca habitual d'un cert nombre de doctorands i de professors. 
En la gràfica número 1 es mostra l'evolució en l'ús a través de les dades que es 
consideren més significatives. 
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Gràfica 1 

Decomate: evolució consulta
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UABPubD. Biblioteca de publicacions digitals de la UAB 
http://www.bib.uab.es/pub/ 
 
Aquest és el darrer servei de biblioteca digital posat en marxa pel Servei de 
Biblioteques UAB el juliol de l'any 2000. Ofereix als responsables de 
publicacions de la universitat, tant siguin institucionals com acadèmiques, la 
possibilitat d'ajudar-los en la seva difusió i de facilitar-ne la seva conservació tot 
trasposant a l'entorn digital justament les característiques del servei bibliotecari, 
és a dir, la gestió d'una col.lecció al llarg del temps per al seu ús col.lectiu. 
 
Per tal de portar a terme l'objectiu de convertir-se en el punt de referència de 
les publicacions de la universitat i dels seus membres, es compta amb la 
col.laboració estreta del Servei de Publicacions de la UAB, el qual s'encarrega 
generalment de l'edició electrònica d'aquestes publicacions. 
 
El servei actua a partir del permís explícit i escrit dels responsables de la 
publicació i de l'edició, ja que l'accés al mateix és obert i gratuït. Es fan les 
referències necessàries als responsables i a llurs punts de contacte i es 
recomana que els editors tinguin disponible i mantinguin actualitzat un web 
d'entrada on es trobin les instruccions als autors, l'adreça de contacte, les 
instruccions per adquirir-ne versions alternatives i tot allò que considerin 
d'interès per als seus lectors. De manera que UABPubD queda "reduït" 
conscientment i volgudament a la seva estricta condició de "biblioteca de 
publicacions digitals". 
 
3. Els serveis remots 
 
Aquest és el nom genèric que donem als serveis digitals seleccionats, adquirits 
si cal, exhibits, promoguts i suportats pel Servei de Biblioteques UAB per als 
seus usuaris, però gestionats com a serveis per empreses o institucions 
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alienes, en sistemes informàtics allunyats físicament dels espais de la 
universitat. 
 
Biblioteca Digital del CBUC 
http://www.cbuc.es/index5digital.html 
 
Són les col.leccions de recursos documentals gestionades pel Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya. El projecte, iniciat l'any 1999 amb el 
nom de Biblioteca Digital de Catalunya, pretén "oferir un conjunt nuclear 
d'informació electrònica interdisciplinar per a la totalitat de la comunitat 
universitària i investigadora de Catalunya independentment d'on aquestes 
persones exerceixin aquesta activitat". 
 
Comprèn l'accés a bases de dades científiques de dret, economia, educació, 
matemàtiques i medicina, així com bases de dades bibliogràfiques d'abast 
general. D'altra banda, contribueix a fer més visible la presència de bases de 
dades científiques produïdes a Catalunya i majoritàriament disponibles des dels 
servidors de les institucions d'origen. 
 
Part important de la Biblioteca Digital del CBUC són les revistes electròniques 
en text complet que es troben en els serveis remots dels editors l'accés als 
quals ha estat negociat a través del consorci. Corresponen a les ofertes de les 
editorials Academic Press i MCB University Press, amb l'afegit dels títols 
disponibles a través de les bases de dades Business Source Elite i MathSciNet. 
 
Quan l'accés ha de ser restringit per les condicions dels contractes, el control 
es fa a partir de l'adreça IP de l'usuari.  
 
Només cal afegir-hi la passarel.la web al Catàleg Col.lectiu de les Universitats 
de Catalunya (CCUC). http://www.cbuc.es/vtls/catalan/ i la base de dades dels 
sumaris electrònics de revistes http://sumaris.cbuc.es/, amb el seu servei 
d'alerta personalitzat per als membres de les institucions consorciades, per 
completar el panorama dels serveis digitals oferts a l'usuari final a través del 
CBUC. 
 
Fundació Biblioteca Josep Laporte 
http://www.fbjoseplaporte.org/ 
 
La Biblioteca Digital de la Fundació Biblioteca Josep Laporte es posa en marxa 
el desembre de 1999 amb l'adquisició de bases de dades i paquets de revistes 
biomèdiques en text complet de l'editorial Ovid. El sistema és gestionat 
localment per la Fundació i té control d'accés per adreça IP. 
 
A partir d'aquest nucli, s'han incorporat accessos a revistes i bases de dades 
gratuïtes i s'ha iniciat la creació de productes propis amb la intenció d'esdevenir 
un centre de gestió del coneixement de referència en l'àmbit de les ciències de 
la salut.  
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Serveis d'editors 
http://www.bib.uab.es/project/remjour2.htm 
 
Són les col·leccions de revistes en text complet ofertes per diverses editorials 
com a complement a la subscripció impresa de la universitat. Els serveis a 
través dels quals es poden consultar aquestes revistes estan gestionats per les 
pròpies editorials o bé per empreses intermediàries en el seu nom. Cal 
destacar la col.laboració de l'agent de subscripcions actual de la UAB, el qual 
permet a llurs clients l'accés al servei EBSCO Online, on s'allotgen alguns títols 
que els propis editors no posen en xarxa si no és a través d'intermediaris com 
aquests. L'agència EBSCO proporciona informació sobre l'ús de les revistes en 
aquest servei. 
 
Els sistemes d'autorització, de cerca bibliogràfica, de formats dels documents i 
d'opcions complementàries són força diversos, mostrant un ventall considerable 
de la innovació que s'està duent a terme actualment en el món de l'edició 
científica i acadèmica. També s'hi ha inclòs un cert nombre de títols publicats 
per equips universitaris, sota l'empara de llurs institucions respectives com 
alternatives experimentals a l'edició tradicional. 
 
El Servei de Biblioteques UAB va crear el Juliol de 1997 la seva primera pàgina 
web de llistat de revistes digitals a prova a les quals es tenia accés des de la 
xarxa de la universitat. D'aleshores ençà la pàgina s'ha convertit en un 
reguitzell de planes interconnectades que ofereixen un llistat, sempre variable, 
de títols. A desembre de l'any 2000, l'oferta total de revistes digitals en text 
complet arriba als 1.800 títols, tots els serveis inclosos, fins i tot els locals i 
consorciats. 
 

Reptes de futur 
 
El futur de la biblioteca queda condicionat a l'evolució de la universitat i a 
l'eficiència demostrada en la cobertura de les seves necessitats en cada 
moment. La biblioteca ha de ser proactiva i reactiva a aquestes necessitats. Ha 
de mantenir-se molt atenta per a seguir les tendències i avançar-se a la 
demanda. La implantació recent de la norma ISO 9002 en el Servei de 
Biblioteques UAB pot servir de base per aconseguir aquesta sintonia entre la 
comunitat universitària i la biblioteca. 
 
L'espiral imparable de l'augment dels preus de les revistes científiques, la 
ràpida obsolescència de la infraestructura informàtica i l'increment de cursos de 
tercer cicle i a distància en l'oferta docent seran part del context al qual s'haurà 
d'adaptar la biblioteca en el futur més proper.  
 
Selecció de recursos 
 
La selecció dels documents serà cada cop més difícil donat l'increment 
exponencial de l'oferta i la varietat de formes que s'adopten per als mateixos 
continguts. Nous criteris de selecció hauran de ser tinguts en compte per tal 
d'assegurar, no tan sols que s'adquireixen els materials rellevants per als 
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diferents grups que composen la comunitat universitària UAB, sinó també que 
s'ofereixen en el servei, tradicional i/o digital, més convenient per a l'usuari final. 
 
L'ús de la biblioteca digital durant les seves primeres etapes vindrà condicionat 
pel fet de disposar de quantitats suficients de recursos rellevants que creïn la 
massa crítica adient a cada camp del coneixement que es vulgui cobrir. 
 
Digitalització per a la conservació 
 
La digitalització de fons propi ha de ser sens dubte un dels mètodes més 
importants per a millorar la conservació i la difusió dels documents de la 
reserva. Portar a terme projectes concrets dependrà de les fonts externes de 
finançament i de la cooperació entre institucions en àrees determinades. No hi 
ha cap dubte que la universitat ha de jugar un paper important en la difusió del 
patrimoni cultural local a Internet. Caldrà, però, tenir molta cura de resoldre les 
qüestions de propietat intel.lectual que es vagin plantejant i estar obert a oferir 
diferents nivells de disponibilitat per a diferents tipus d'usuaris. 
 
Hostalatge de la producció universitària 
 
La comunitat universitària és un centre per excel.lència de creació de 
documents i de publicacions. Els docents, els investigadors i els alumnes 
produeixen tot tipus de documentació en el desenvolupament de les seves 
activitats, part de la qual és interessant de conservar i de reutilitzar. La 
biblioteca ha d'estar atenta a servir les necessitats d'aquests usuaris que 
requereixen d'ella un servei d'hostalatge a mida. Caldrà que s'involucri en 
l'establiment dels millors procediments per a la distribució i conservació dels 
materials multimèdia educatius i en la seva normalització, sense perdre la 
flexibilitat necessària per a donar suport a la plena capacitat d'innovació dels 
creadors. A la llarga, aquests usuaris han de constituir els millors defensors del 
futur de la biblioteca en l'entorn digital. 
 
Serveis personalitzats 
 
Emergència dels serveis personalitzats, tant de tipus automatitzat, com els 
tradicionals servits a través de les TIC. L'excessiva oferta informativa obliga a 
l'usuari a limitar la seva atenció i el seu temps de tal manera que els serveis 
d'alerta basats en perfils personals i en cerques predeterminades i la possibilitat 
d'acotar camps temàtics a mida dels propis interessos amb l'ajut d'eines 
informàtiques intel.ligents seran factors que lligaran a l'ús de determinats 
serveis en preferència a d'altres. 
 
Tampoc no s'ha de descartar la implantació de versions reorganitzades de 
serveis tradicionals com el taulell de referència virtual les 24 hores, el préstec 
domiciliari a distància, o l'obtenció de documents a través de la digitalització a 
petició, amb la gestió virtual del pagament del càrrec en concepte de drets 
d'autor quan correspongui. 
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Conclusions 
 
El Servei de Biblioteques UAB ha treballat en la implantació de la biblioteca 
digital i ha obtingut resultats operatius que donen un servei efectiu a la 
comunitat universitària UAB. Això és únicament el principi. Satisfer-ne les 
necessitats futures requereix una detecció precoç d'aquestes, una evolució 
constant del propi Servei i una col.laboració molt estreta amb la resta de 
serveis de gestió de la universitat. 
 
Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació han revolucionat la 
manera com es gestiona un servei de biblioteques, no n'han canviat però els 
seus objectius. L'adaptació al nou entorn ha de córrer en paral.lel a la dels 
propis usuaris, evitant fractures entre el que aquests demanen, el que 
necessiten i el que es pot oferir. I no cal dir que el suport explícit i demostrable 
per part del govern de la universitat és indispensable perquè aquesta es doti de 
la biblioteca que la comunitat es mereix. 
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