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  UNIVERSITAT PÚBLICA
 

• 15.000 estudiants 
• 1.500 professors + personal
• 130 programas de grau
• 82 programas de màster
• 4 programas de doctorat
• 6 facultats
• Pressupost: $150+ M
     66% Matrícula ($8000/any)
     33% Estatal ($4000/any)
• Biblioteca: $6+M (4%)

Minnesota State University, Mankato
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Memorial Library, 1967 Memorial Library, 2017
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El futur és demà? 
Joan Roca
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: 

NYTimes, July 27, 2017

Èmfasi en treballs 
clericals / serveis 

Èmfasi en la  
comunicació     

pensament crític  Èmfasi en  
treballs físics

El futur del treball: Feines més  
susceptibles de ser automatitzades 

Èmfasi en operar  
màquines / processos  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Aplicació de solucions 
millors que adrecen nous 

requeriments o necessitats 
no articulades
Maryville, S (1992) “Entrepreneurship in the Business 
Curriculum”, Journal of Education for Business. Vol 68 

No1, pp. 27-31
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Gartner’s Hype Cycle for Technology

VISIBILITAT
Expectacions

Llançament                                                                         Rampa Consolidació Pic d’Expectacions 
          Inflades                                                                       

Abisme de la 
desilusió                                                            

Temps/Maduresa

Meseta de la 
Productivitat 

Sobreexpectació 
en els Mass 

Media

Premsa 
Negativa 
comença

Productes de 2a Generació

Desenvolupament 
de metodologies i 
“best practices”

Creixement de la  
fase d’adopció  

(20% a 30%)

Productes de 3a 
Generació,  

solucions completes

 Productes de 
Primera 

generació,  
cars

 

+10 anys

5-10 anys 2-5 anys

<2 anys

Cicle de Sobreexpectació de la Innovació
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Cicle de Sobreexpectació de l’Educació (2004)

Llançament                                                                                                 Rampa Consolidació 
Pic d’Expectacions 
          Inflades                                                                       

Meseta de la 
Productivitat 

Abisme de la 
desilusió                                                            

Expectacions

Temps/Maduresa
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• Xxx3

Llançament                                                                                                 Rampa Consolidació Pic d’Expectacions 
          Inflades                                                                       

Meseta de la 
Productivitat 

Abisme de la 
desilusió                                                            

Cicle de Sobreexpectació de l’Educació (2014)
University of Minnesota
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• Xx3

Llançament                                                                             Consolidació      Expectacions 
          Inflades                                                                       

Productivitat 
Maduresa                                        

Desilusió                                                            

Temps/Maduresa

Cicle de Sobreexpectació de l’Educació (2016)
Expectacions
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Llançament                                                                             Consolidació Expectacions 
 Inflades                                                                       Productivitat Desilusió                                                            

Cicle de Sobreexpectació de la Tecnologia (2017)
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Intel.ligència Artificial Arreu

Tres Tendències Generals de la Tecnologia: 2017

Experiències Transparents d’Immersió Virtual

Plataformes Digitals

    Temps fins a l’adopció generalitzada 
       2-5 anys        5-10 anys        >10 anys
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Canvis Radicals

• Aprenentatge Automàtic (AI)

• Big Data 

• Descentralització (PaaS, IoT)

• Nous Inputs (veu, gestos, pensament?)

• Nous Outputs (VR, AR)

• Robotització
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El Futur és demà…?
• La	carrera	tecnològica	(cicles	de	Gartner)	

• La	biblioteca	com	ecosistema	canviant	

• Visions	i	tendències	als	Estats	Units	

• Informes	Recents	(Horizon,	EAB,	ACRL)	

• PràcFques	Innovadores	Actuals	i	de	Futur	

“El	futur	es	crea	pel	que	fas	avui,	no	demà”	(Kiyosaki)	
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funcions 
educatives 

institucionals

rols de la 
biblioteca

oportunitats 
de servei

Recerca Aprenentatge

factors i 
recursos de 
l’ecosistema 

pressupost 

personal 

tecnologia
continguts serveis 

aprenentatge
Espai serveis 

recerca

- sistemes de  
   descoberta
- ebooks/ejournals
- contingut obert
- repositoris digitals
- compra demanda
- autopublicació
- col.leccions  
    especials

- implicació de  
    l’estudiant
- aprenentatge i  
  avaluació basats  
  en resultats
- pensament crític
- alfabetització  
   digital
- aprenentatge  
  actiu

- espais de  
   col.laboració
- espais de silenci
- espais atractius
- espais de lleure  
   i relaxació
- makerspaces  
  i centres  
  d’innovació

- comunicació digital
- estacions de  
   digitització
- nous media
- visualització i  
  infogràfics
- gestió/integració
  de dades
- GIS
- analítica de dades

Arnold Hirshon 

Case Western University L’ecosistema de la biblioteca
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BIBLIOTECARI	DE	L’ANY	2018	

“Campió	de	la	disrupció	/	provocació”	

• Futur	de	les	col·leccions	

• La	biblioteca	com	espai	

• Accés	obert	(OA	&	OER)	

• Comunicació	acadèmica

David Lewis,
2018 Academic/Research 

Librarian of the Year
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• Canvis	fonamentals	en	la	transició	del	paper	
imprès	a	les	tecnologies	digitals	i	electròniques	

• Les	universitats	han	de	trobar	noves	maneres	de	
finançament	dels	serveis	d’informació	i	nous	
patrons	de	personal	si	volen	conFnuar	com	a	
centres	efecFus	d’aprenentatge	i	recerca.	

“Perquè	els	nous	modes	d’instrucció	Cnguin	èxit,	els	
bibliotecaris	hauran	d’abandonar	els	rols	comfortables	i	
la	biblioteca	haurà	de	converCr-se	en	el	proveïdor	
insCtucional	d’eines	de	comunicació	acadèmica	en	totes	
les	formes”

“Inventing the Electronic University”
David Lewis

College & Research Libraries, July 1988
College & Research Libraries, June 2014

David Lewis 

IUPUI University Library
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• Completar	la	migració	digital	

• ReFrar	col·leccions	impreses	patrimonials	

• Reorganitzar	la	biblioteca	com	a	espai	
d’aprenentatge	informal	

• Modificar	l’orientació	de	les	eines,	
recursos	i	coneixements	bibliotecaris	

• Enfocar-se	en	gesFonar	conFnguts

“Una estratègia per a les biblioteques 
acadèmiques del primer quart  

del segle XXI”
College & Research Libraries, September 2007

(Traduït al Català, CBUC 2008)

David Lewis 

IUPUI University Library
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Reimagining the Academic 
Library

David Lewis, 2016

														PAPER	DE	LA	BIBLIOTECA: 
																			ROLS	TRADICIONALS	

• Mantenir/Preservar	documents		

• Proporcionar	el	coneixement/informació	que	necessiten	les	
comunitats	i	insFtucions	que	les	financen	

• AssisFr	els	usuaris	a	trobar	i	uFlitzar	la	informació
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															PAPER	DE	LA	BIBLIOTECA: 
																		ROLS	TRANSFORMATS	

• Mantenir/Preservar	documents		

• Proporcionar	el	coneixement/informació	que	necessiten	les	
comunitats	i	insFtucions	que	les	financen	

• AssisFr	els	usuaris	a	trobar	i	uFlitzar	la	informació

Reimagining the Academic 
Library

David Lewis, 2016

 documents de producció local

 en la creació de continguts perquè siguing 
 accessibles i es puguin preservar

 amb eines potents a escala de xarxa
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																		Visió	2025-2030	
• Edificis	“biblioteca”	com	a	principals	espais	 

acadèmics	fora	de	les	aules	

• Llibres	i	documents	impresos	però	a	escala	molt	inferior:	els	
espais	de	les	col·leccions	seran	ocupats	per	altres	unitats	de	
suport	acadèmic	i	d’ajut	a	professors	i	estudiants	per	produir,	
gesFonar,	preservar,	i	donar	accés	als	productes	de	la	recerca	

• Organització	híbrida:	bibliotecaris	i	d’altres	professionals	en	
tots	els	àmbits	de	suport	acadèmic	i	de	recerca		

• Col·leccions	Especials	en	paper	i	digitals

Reimagining the Academic 
Library

David Lewis, 2016
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Tendències Reptes Desenvolupamensts
Tecnològics

New Media 
Consortium

2017: Horizon Report 
          Library Edition
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Tendències Reptes Desenvolupamensts
Tecnològics

New Media 
Consortium

2017: Horizon Report 
          Library Edition
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Tendències Reptes Tecnologia

New Media 
Consortium

2017: Horizon Report 
          Library Edition
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Ítems Semifinalistes

New Media 
Consortium

Foment de les cultures de  
la innovació

Enfocaments d’aprenentatge 
col.laboratiu

Augment de l’accessibilita a 
continguts de recerca

Priorització dels continguts 
mòbils I la seva difusió

Proliferació de recursos  
educatius Oberts

Abandonament dels llibres

Abordar els reptes socials

Competència entre els 
diversos canals d’accés a la  
informació

Integració de les biblioteques 
acadèmiques i de recerca en 
els plans d’estudis

Gestió de l’obsolescència del 
coneixement

Promoció/foment dels 
serveis bibliotecaris

Rols/habilitats des bibliotecaris

Tecnologies d’aprenentatge 
adaptatiu

Visualització de la informació

Espais de creació

Realitat mixta

Asistents virtuals

Tecnologia portable

Tendències Reptes Tecnologies

2017: Horizon Report 
          Library Edition
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• gestió de dades de 
recerca

• valoració de 
l’experiència de 
l’usuari

• usuaris com a 
creadors

• replantejament dels 
espais

• col·laboració entre 
institucions

• caràcter evolutiu dels 
documents 
acadèmics

Tendències Reptes Desenvolupamensts
Tecnològics• accessibilitat dels 

serveis i els recursos
• millora de 

l’alfabetisme digital
• adaptació dels 

dissenys organitzatius 
al futur de la feina

• integració contínua i 
projectes 
col·laboratius

• pressions polítiques I 
econòmiques

• necessitat d’enfrontar-
se a un canvi radical

• dades massives
• tecnologies de 

l’activitat acadèmica 
digital

• plataformes de serveis 
bibliotecaris

• identitat en línia
• la internet de les 

coses
• intel·ligència artificial

New Media 
Consortium

2017: Horizon Report 
          Library Edition

1 
a
2

3 
a
5

>
5
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Redefining the  
Academic Library

Continguts: El paper de la biblioteca com 
a repositori del coneixement està canviant 
mentre les biblioteques gestionen 
col.leccions físiques i digitals

Espai: Un bon espai és millor que més 
espai

Recerca: Els bibliotecaris ajuden els 
estudiants I professors a dominar noves 
eines per manipular la informació

Aprenentatge: La biblioteca s’ha convertit 
en el lloc central a molts campus en 
substitució, cada vegada més, del centre 
dels estudiants

Quins són els canvis? Què cal fer?
• Gestionar la inversió en ellibres i 

col·leccions digitals
• Transició al model d’adquisició just-a-temps
• Explorar models d’accés alternatiu a la 

literatura de comunicació acadèmica
• Reduïr les col·leccions en paper i 

reconfigurar els espais de la biblioteca

• Oferir aules experimentals, sales d’estudi 
col·laboratiu, i tecnologia sofisticada

• Desenvolupar els nous perfils de personal 
bibliotecari en suport de l’ensenyament i la 
recerca

• Entendre les implicacions de la tecnologia 
digital en els serveis de informació

• Crear espais flexibles i informals d’estudi I 
reunió 
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• Serveis de Dades de Recerca (RDS) - Tenopir et al

• Plans de Gestió de Dades (arxivar i preservar)

• Desenvolupament Professional sobre RDS

• Comunicació Acadèmica Digital

• Avaluació contínua  i flexible de les col.leccions

• Fusions dels sistemes de gestió bibliotecària  
i dels proveïdors de erevistes/erecursos

• Contribució a l’aprenentatge: èxit estudiantil, 
analítiques d’aprenentatge, títols

• Fluència digital i OER - Rol de la Biblioteca

• Nous perfils professionals i dissenys organitzatius

Tendències - 2016Tendències - 2016
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`
Emerging Career Trends for Information 

Professionals (2017)  
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• Baixa el nombre de matriculacions ($)

• Marc per l’Alfabetització de la Informació

• Noves formes d’educació per competències

• Agenda nacional per la preservació digital

• Ciència Oberta i Dades Obertes

• Repositoris institucionals              de disciplina

• Avaluació d’experts oberta 

• Analítiques/Mètriques d’avaluació de col·leccions  
i de la recerca

• Planificació i disseny d’espais acadèmics

Escaneig Ambiental de 
l’Ensenyament Superior- 2017
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Clifford Lynch 

Coalition of Networked Information

Updating the Agenda for Academic 
Libraries and Scholarly Communications 

 Clifford Lynch
College & Research Libraries, January 2007

• Cal	repensar	la	comunicació	acadèmica	

• No	es	pot	forçar	la	parFcipació	als	
Repositoris	InsFtucionals	(IR)	

• Creixen	les	revistes	AO	de	qualitat	però	
pagades	per	quotes	als	autors		

• Molcssim	material	controlat	pel	copyright	  
i	el	poder	editorial	

• Repte/Oportunitat:	desenvolupar	nous	
mètodes	de	comunicació	acadèmica	per	
l’entorn	digital

EP!!
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Robert Dugan 

University of West Florida

Retorn de la Inversió Institucional (IROI) 
 Gener 2018

• Estudiants estudiant a la biblioteca

• Préstec de llibres, llibres-e, DVD, portàtils, llibres de text

• Préstecs de portàtils

• Interaccions de referència amb estudiants

• Consultes de recerca

• Sessions d’instrucció bibliotecària

• Estudiants fent servir sales d’estudi

• Estudiants o professors fent servir bases de dades 
 

La biblioteca calcula el Retorn de la Inversió 
Institucional dels serveis el 2016-2017 

Cada dòlar gastat a la biblioteca va retornar $6,72  
pels serveis identificats:
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Suport Extern de la Biblioteca  
(filantropia)
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Pla Estratègic de Pressupost Institucional 
 2017-2018

CRITERIS PER LES UNITATS DE SUPORT

• Suport a la missió i objectius estratègics de la 
universitat

• Demanda interna i externa

• Qualitat de recursos i serveis

• Efectivitat operacional i viabilitat financera

• Anàlisi d’oportunitats

4,67

5,00

5,00
4,67

4,67 

Tots els programes acadèmics i unitats de suport van  
haver de documentar la contribució a la universitat  

(cualitativament i cuantitativament)  
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Pla Estratègic de Pressupost Institucional 
 2017-2018

Resposta Institucional a l’Informe de la Biblioteca
This is an excellent example of non-academic program 
connection to the university mission, vision, core 
values, and strategic plan. 
Good use of evidence to demonstrate External and 
Internal Demand, Quality of Program, Operational 
Effectiveness/FinancialViability and Opportunity 
Analysis. 
This is an excellent example of a strong non-academic 
program in the university and beneficial for the 
university to invest financial support.

Tots els programes acadèmics i unitats de suport van  
haver de documentar la contribució a la universitat  

(cualitativament i cuantitativament)  
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Ús de la biblioteca
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Ús/Existències
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Haipeng Li 

Dean, 
University of California at Merced

As Libraries go Digital,  
Costs Remain Tangible  

 Peter Monaghan
The Chronicle of Higher Education, August 2007  

(revista setmanal nacional)

• Biblioteca establerta el 2005

• 90% Digital: 1,2 M ellibres

• 10% Paper: 123.000 llibres

• Lema de la biblioteca:  
“no el que són altres biblioteques de  
        recerca sinò el que seran”

• Ús digital sobrepassa l’ús físic
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Lee C. Van Orsdel 

Dean Emerita 
Grand Valley State University

• Universitat Pública a Michigan

• Biblioteca construïda el 2013

• Grand Valley State University Library

Creating Successful Spaces  
 How to design a library for students and 

serendipitous learning
American Libraries, October 2016

Excellence in Academic Libraries Award
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															Estratègies	a	Seguir	
1. ReFrar	Ara	Col·leccions	Impreses	de	Patrimoni	

2. Desenvolupar	plans	d’espai	

3. Tenir	una	Estratègia	de	Pressupost	de	Materials	per	GesFonar	
la	Transició	dels	Models	Tradicionals	de	Publicació	als	d’Accés	
Obert	

4. Donar	Suport	a	la	Creació,	Accés,	i	Preservació	de	la	
Comunicació	Acadèmica	Creada	Localment	

5. Comprometre’s	amb	les	Col·leccions	Especials	amb	les	
Inversions	Necessàries	

Reimagining the Academic 
Library

David Lewis, 2016
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6. Infusionar	els	Programes	Acadèmics	amb	les	 
Habilitats	Necessàries	per	Crear	i	Consumir	 
la	Informació	de	Manera	ProducFva	

7. Entendre	la	Demografia	de	la	Organització	i	Tenir	un	Pla	per	
Contractar	Personal	Qualificat	o	Desenvolupar	l’Experiència	
que	la	Biblioteca	Necessitarà	

8. Conseguir	una	Cultura	de	Canvi	ProacFu	

9. Donar	Suport	al	Desenvolupament	i	Sostenibilitat	d’Eines	I	
Serveis	a	Nivell	de	Xarxa	

10.	Vendre	el	Canvi	a	Dins	i	Fora	de	la	Biblioteca	

Reimagining the Academic 
Library

David Lewis, 2016
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1. La	biblioteca	no	està	sola	ni	ho	podem	fer	tot	sols:	 
forjar	aliances	externes	locals	(professorat,	estudiants,	
administració,	enFtats	cíviques,	…)	—	consCtuencies!	

2. La	unió	fa	la	força:	network!	amb	xarxes	professionals	de	
biblioteques	i	de	fora	(tecnologia,	informàFca,	disseny,		…)	

3. Cal	demostrar	el	Valor	Afegit	de	la	biblioteca	(ROI)	

4. Cal	alimentar	cultura	de	canvi	constant:	amb	el	
desenvolupament	professional	de	tot	el	personal	

5. Innovació	i	creaFvitat:	resoldre	necessitats	no	arFculades	

6. “it’s	not	about	stuff,	it’s	about	people”	-	els	serveis	i	els	
conFnguts	que	oferim,	les	tecnologies	són	per	consum	humà

Lessons Learned
Joan Roca, 2018

56


