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1 - Accé1. Accé
Disponibilitat gratuita iDisponibilitat gratuita i
literatura acadèmica o cie

i i ll i dusuari pugui llegir, desc
imprimir i enllaçar.

Accés
Disponibilitat gratuita i
literatura acadèmica o ciliteratura acadèmica o ci
reservats

és obertés obert
pública a internet de lapública a internet de la

entífica per a que qualsevol
i di t ib icarregar, copiar, distribuir,

s públic
pública a internet de la
entífica amb tots els dretsentífica amb tots els drets



U iUna mica 

1) Arxiu de preprints “arxiv” c
2) Scholarly Publishing and A2) Scholarly Publishing and A

Coalition (SPARC), 1998, 
contra de la pujada de prep j p

3) Public Library of Science (
sigada per més de 30.000sigada per més de 30.000
directa als editors

4) Principles for emerging sy4) Principles for emerging sy
estratègies per reduir el pr
d’una reunió entre les univ
americanes.

d’hi tò id’història

creat al 1991 pels físics
Academic ResourcesAcademic Resources 
associació per lluitar en 

eus de les revistes
(PLOS), 2000, carta oberta 

científics amb una amenaça científics amb una amenaça 

ystems of scholarly publishing,ystems of scholarly publishing, 
reu de les revistes resultat 
versitats i biblioteques q



Moviments a favor de l’accés gMoviments a favor de l accés g
científic. Tres declaracions

5) B d t O A5) Budapest Open Access
d’‘open access’, planteja le

6)   Bethesda Statement on O
(2003). Més concreció. 

7) Berlin Declaration on Ope
Sciences and HumanitieSciences and Humanitie
institucional. La Conselle
Societat de la Informació laSocietat de la Informació la
Reunió anual

Ja han signat: UOC, UdL, U
U. València….

gratuït i lliure al coneixementgratuït i lliure al coneixement 
s:

I iti ti (2002) D fi i iós Initiative (2002). Definició
es dues vies, verda i daurada

pen Access Publishing 

n Access to Knowledge in the
es (2003) Més recolzamentes (2003). Més recolzament
eria d’Universitats, Recerca i
a va subscriure el 2006.a va subscriure el 2006.

UPF, UPC, U. Vic, UJI, U. Alacant,



8) Declaración de REBIUN/CR8) Declaración de REBIUN/CR
acceso abierto (2004)

- autors prioritat per l’accésautors, prioritat per l accés
- institucions acadèmiques
- autoritats polítiques, finan

9)   Acord sobre l’accés obert als
del Consell Interuniversitari d

10) UB (2008): La Universitat de B) ( )
coneixement

11) UPC (2009): Política institucio11) UPC (2009): Política institucio

Polítiques institucionals d’Accés Obert p
http://www eprints org/ophttp://www.eprints.org/op

JULIET: http://www.

UE en apoyo del modelo deUE en apoyo del modelo de 

obert obert
s i científiques, crear repositoris
nçament

s fons de recerca de Catalunya 
de Catalunya (2008)
Barcelona i la lliure difusió del 

onal d’accés obertonal d accés obert

er institucions acadèmiques del món a :
penaccess/policysignup/penaccess/policysignup/

sherpa.ac.uk/juliet/



No se trata sólo de "acumNo se trata sólo de acum
compartirla, interpretarla,
fundamentar y promover
económicos, sociales y, y
requiere.

En este sentido, el trabajo
como un proceso de transcomo un proceso de trans
de relación, ya que sa
transforma la concepcióntransforma la concepción
recursos y posibilita una pa

mular" información si no demular información, si no de
difundirla y utilizarla para

r los cambios culturales,
políticos que la sociedadp q

o en red debe entenderse
sformación en las formassformación en las formas
lva las distancias físicas,
del tiempo maximiza losdel tiempo, maximiza los

rticipación horizontal.



II Coloquio InternacII Coloquio Internac

http://www.vime

cional EDOCPA2008cional EDOCPA2008

eo.com/1274058



Vies per a l’Vies per a l

• Òptima (daurada): Publicar a• Òptima (daurada): Publicar a
obert de qualitat.

30-10-2009: 4.417 revistes;      
30-12-2008: 3.786 revistes;
31-12-2007: 3.031 revistes;
31-12-2006: 2.514 revistes;
Creixement d’un 20 % anualCreixement d un 20 % anual

• Bona (verda): Publicar article
qualitat (+ de 22 000) i arxivaqualitat (+ de 22.000) i arxiva
lliure (uns 1.500)

accés obertaccés obert

articles en revistes d’accésarticles en revistes d accés 

                         www.doaj.org

es en revistes tradicionals de      
r-los en repositoris d’accésr-los en repositoris d accés 



A iAnimar o

Conv
Totes
Cata

Totes
l’orga
Accé

•Aco
a pa
d’Ajuts o subvencions

Discriminació positiva

Accé
(Imm
d’es
•Con
•UniDiscriminació positiva

Signatura institucional de 
declaracions

•Uni
•Uni

declaracions

blio obligar

vocatòries pròpies
s les publicacions dels membres de
alunya:
s les publicacions dels membres de 
anizació
és retardat o embargat ID/OA

ord del Consell Interuniversitari (CIC), 
artir del 2011 les universitats han 

ifi l di iés retardat o embargat. ID/OA 
mediat Deposit Optional Access) 

Ex.: Univ. Southampton (2001), 

specificar les condicions
nvocatòries de la Generalitat
iversitat Politècnica de Catalunya

Minho (2005), Liège, CERN, etc.
iversitat Politècnica de Catalunya
iversitat de Barcelona
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2 Di ò it2. Dipòsit
“C j t d i t t“Conjunt de serveis prestats p
d’investigació a la seva comun
dif d i ldifondre i preservar la seva p
través d’una colecció organit
i t bl “interoperable.“

Tipus de dipòsits:
– Institucionals (investigació

administratius…)
– Temàtics (per químics, ec
– Tipus de documents (per 
– Culturals (Memòria Digita

t di it lts digitals
l i it t tper les universitats o centres 

nitat per a recopilar, gestionar, 
d ió i tífi di it lproducció científica digital a 

tzada, d’accés obert i 

ó, docència, documents 

conomistes…)
tesis, revistes, material docent…)

al de Catalunya, de Canàries…)





C tiConti

• Tesis
• Preprints• Preprints
• Actes de conferències
• Presentacions a 

conferències
• Col·leccions especials 

digitalitzadesdigitalitzades
• Documents de treball

Llib• Llibres

tnguts

• Revistes
• Enregistrament vídeo• Enregistrament vídeo
• Enregistrament àudio
• Mapes
• Treballs d’alumnesTreballs d alumnes
• Material docent

C j t d d d• Conjunts de dades



HistHist
“In the fall of 2002 somethingIn the fall of 2002, something
continuing networked inform
d i i di id lldynamic among individually
progress, and the evoluti

ti Th d lpractices. The developmen
emerged as a new strategy t

i t ti lserious, systematic leverage
place in scholarship and scho

Lynch, Clifford A. "Institutional Repos
SScholarship in the Digital Age" AR
<http://www.arl.org/resources/

tòriatòria
g extraordinary occurred in theg extraordinary occurred in the

mation revolution, shifting the
d i i ti i tit ti ldriven innovation, institutional

ion of disciplinary scholarly
t f i tit ti l it int of institutional repositories

that allows universities to apply
t l t h t kie to accelerate changes taking

olarly communication (...)”

sitories: Essential Infrastructure for 
( )L, no. 226 (February 2003): 1-7. 

/pubs/br/br226/br226ir.shtml>



P è iPer què neixen

• Crisi per l’evolució de preus
periòdiques i el model de puperiòdiques i el model de pu

• Cultura de xarxa assentada
OAI PMHOAI-PMH...

• Gestionar la visibilitat: serve
científica de la institució

• Preservació digital: 1994, Tag
model OAIS; Wheatley 2004
són mantingudes, poden seg p
a llarg termini

l di ò it ?n els dipòsits?

 de les publicacions 
ublicació a les universitatsublicació a les universitats
: protocols http, Z39.50, 

eis que recolzen la missió 

ask force RLG; 2003, 
4, dades es poden trobar, 
r interpretades i es pot fer p p



P lítiPolíti

• Política institucional que p
– Més important la metodolog

• Política de continguts: què
• Política de dipòsit: què s’a
• Política d’accés: registre• Política d accés: registre, 
• Política de drets: de qui és

Diversitat de continguts implicg p

Repositories support projRepositories support proj

ques

promogui l’autoarxiu 
gia que la tecnologia 
è s’inclou i qui ho decideix
accepta, com es diposita
accés obert o tancataccés obert o tancat
s propietat, com s’informa

ca una diversitat de polítiquesp q

ject http://www rsp ac uk/ject http://www.rsp.ac.uk/



CCos

• Establiment de polítiques
G tió d ti t• Gestió de continguts

• Difusió i màrquetingDifusió i màrqueting
• Implementació tècnica:

• Programari
• Maquinari
• Migració/conversió de form

• Recursos humans

tstos

s

mats – preservació



Programari
1 Dspace1. Dspace
2. E-prints
3. Fedora
4. CDS Invenio
5. Greenstone



http:///maps.repository66.org/





Sit ióSituació a

• 44 dipòsits implementats

Situación de los repositorios ins

Ea Espanya

stitucionales en España: informe 2009
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3 L’ t3 . L’entorn pr

2004 creació d
d’informàtics de les univd informàtics de les univ
escollir un programa
funcionament un nou rfuncionament un nou r
científics (Recercat).

CBUCroper : CBUC

d’un grup de treball
versitats membres per aversitats membres per a

ari per a posar en
repositori de documentsrepositori de documents





I lImpleme

• 2001: TDX (8.082 tesis) 
2005 RECERCAT (4 943• 2005: RECERCAT (4.943

• 2006: RACO (93.900 artic2006: RACO (93.900 artic
• 2006: MDC (100.000 doc

• 2006: DDD (47.000 regist
• 2009: MDX (800 registres

t ientacions 

3 i t )3 registres) 
cles)cles)
uments)

tres) 50.000 pdf
s)
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4 La UA4. La UA
Dipòsit DigitalDipòsit Digital 

de la Universitat Autò
Objectius:

• Augmentar la visibilitat, l’accé
resultats de les investigacions

• Augmentar la visibilitat dels a
• Un sol cercador per a  la prod
• Oferir a la comunitat universit

dels seus treballs en text com
• Afegir valor als documents a t

estadístiques de consulta i ad
• Assegurar l’accés a llarg term

AB: DDDAB: DDD
de Documentsde Documents

ònoma de Barcelona

és, la utilització i l’impacte dels 
s
utors i de la institució

ducció científica de la UAB
tària una plataforma de publicació 

mplet i accés obert 
través de citacions normalitzades, 
dreces permanents
mini



http://dhttp://dddd uab catddd.uab.cat



HíbHíb

• Característiques segons 

– Institucional 79%
• Investigació  36%
• Docència 42%Docència  42%
• Administratiu 1%

– Cultural 21%

b idbrid

el nombre de registres:

- Accés obert  70%
%- Accés tancat 30%



U di ò itUn dipòsit – un t i tn manteniment



AliAlimen
• Les primeres les revistes de• Les primeres, les revistes de
• Bases de dades bibliogràfiq
• Material molt consultat: els e• Material molt consultat: els e
• Conservar documents digita
• Projectes de digitalització: F• Projectes de digitalització: F

de Cultura

• Introducció massiva de dade
del catàleg, formularisg,

• Col·leccions de dadesCol leccions de dades
• Autoarxiu

t ióntació
e la UABe la UAB
ues
exàmensexàmens
als: guies de l’estudiant
Fons Marca Aneca MinisterioFons Marca, Aneca, Ministerio 

es: bases de dades, càrrega 



C iCreixe

20
Col·leccions

Nomb
20

Materials de curs 9.

Llibres i col·leccions

Publicacions periòdiques

Articles i informes 5.

Multimèdia

Bases de dades 1.

F  l 3Fons personals 3.

Total 21.

tement

007 2008 Creixement
bre de documents 
007 2008 Creixement
.849 14.838 51%

20 69 245%

382 471 23%

.775 7.451 29%

371 466 26%

.921 1.921 0%

548 4 822 36%.548 4.822 36%

866 30.038 37%



F t dFormats dd tidde sortida

DCMARCMARC XML

HTML

DC



CPU i programariM
2 Servidors HP Prolian
Toldrà i Morera
(Homs i Nuix)

A
(Homs i Nuix)Q

UU

I
Emmagatzematge dels 
màsters de digitalització

N
àste s de d g ta t ac ó

2 armaris de discos Nexan 
SATABeast (replicats)

A

R
15 TB (8.7 TB) 

400 000 tif

R

I 400.000 tifI

15 TB (8.7 TB)     
360.000 tif

t 
ddd.uab.cat

Emmagatzematge dels fitxers de consulta
Discos CLARIION 
200 GB (164 GB)200 GB (164 GB)
50.000 pdf – 1.600.000 pàg.



José Manuel Castillo

Sistemes
Ferran Jorba 

Responsable de projectes



Eines deEines de

D t ió• Documentació:
– Gestor de tasques 

Normativa sobre els noms de– Normativa sobre els noms de
– Procediment per a crear nov
col·leccions

e suporte suport

e fitxerse fitxers
es            



EstadísEstadís
2006 304 433 d à2006      304.433  descàrregues
2007   2.481.644  descàrregues
2008 2.308.348  descàrregues
2009 2 996 633 descàrregues2009 2.996.633  descàrregues

2006  

2007

2008

2009

stiquesstiques

13.775 registresg

21.866 registresg

30.038 registres

46.842 registres



BBo

“1
2.
3.
4.4.
5.
6.
77.
bú
8.
99.
10

http://repositories webometrics info/http://repositories.webometrics.info/

I i i ti d’è itIniciativa d’èxit
à iones pràctiques: 

. Asignación URL g
 Contenidos: Crear 
 Contenidos: Convertir 
Interconectado Interconectado 
 Lenguage, especialmente Inglés 
 Ficheros ricos y multimedia 
Diseños amigables para los motores de Diseños amigables para los motores de 

úsqueda 
 Popularidad y estadisticas 
A hi d i t i Archivado y presistencia 

0. Estandares para enriquecer los sitios web“



FuFu
• Redactar definicions / polítiqp q
• Aclarir els aspectes de prop

(sherpa/romeo – dulcinea)( p )
• Integrar amb altres eines de

departaments o gestions acp g
• Integrar amb sistemes de fin
• Avaluar la qualitat (DINI DRAvaluar la qualitat (DINI, DR
• Demostrar els avantatges de

citacions dades estadístiqucitacions, dades estadístiqu
• Promoure l’autoarxiu

Desenvolupar serveis de va• Desenvolupar serveis de va
amb els temes de drets d’au

turtur
ques q
pietat intel·lectual 

el campus (UAB Investiga, 
adèmiques)q )
nançament
RAMBORA )RAMBORA...)
el dipòsit en quant a visibilitat, 
es d’utilitzacióes d utilització...

alor afegit pels autors: suportalor afegit pels autors: suport 
utor, promoció del dipòsit...
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5 Interop

OAI PMH (Open Arch

5. Interop

OAI- PMH (Open Arch
for Metadata Harve
col·laboratiu per des
col·leccions digitals amcol·leccions digitals am
que permeten ser co
altres serveis incremen

http://www.opep p

perabilitat

hives Initiative Protocol

perabilitat

hives Initiative- Protocol
sting) és un esforçg) ç
envolupar i promoure

mb registres descriptiusmb registres descriptius
opiats i reutilitzats per
ntant-ne la visibilitat.

narchives.org/g



R lRecol·l tlectors



Recol·Recol
Recolecta (2008) un dipòsit patrocinRecolecta (2008) un dipòsit patrocin

y la Tecnología (FECYT) i la Red B
(REBIUN). Recull la producció cien( ) p
diferents dipòsits institucionals el p

http://www.re

Hispana (2006) Ministeri de Cultura,
informació digital produïda per inst
constitueix a partir de la interconex
Accés a 1,047,007 objectes digital

lectorslectors
at per la Fundación para la Cienciaat per la Fundación para la Ciencia 
Bibliotecas Universitarias Española 
ntífica de lliure accés disponible en p
país.

ecolecta.net/

és un recurs avançat d’accés a la 
titucions espanyoles que es 
xió de les seves bases de dades. 
s de 111 repositoris

http://roai.mcu.es



DRIVER (2007) – Projecte europeu
científiques dels repositoris, recucientífiques dels repositoris, recu
dipòsits de 29 països (European 
Access scientific publications)

http://ww

Europeana (2008) – Projecte de la
documents digitals: imatges, text
són de fama mundial, altres són 
galeries, arxius, biblioteques o co

http://www

u per a recol·lectar les publicacions 
ull 1 milió de documents de 250 ull 1 milió de documents de 250 

Information Space for Open 

ww.driver-repository.eu

a UE, enllaça a 4.6 milions de 
tos, sons o vídeos, alguns d’ells 
tresors ocults d'Europa a museus i 
ol•leccions audiovisuals 

w.europeana.eu



OAIster (2002), un projecte de la Univ
col·lecció de recursos digitals acadèm

té i 23 ili d i t lliconté quasi 23 milions de registres: lli
d’àudio, imatges, etc. Es defineix com
proporciona accés recol·lectant les me

http://ww

Registry of Open Access Repositories 
Southampton (UK) conté 1523 reposito
forma de gràfics.

http://roahttp://roa

OpenDOAR (2005) - The Directory of Ope
descriptiva de dipòsits d’accés obert rep p
per la University of Nottingham (UK), c

h

versity Michigan que vol aconseguir una
ics de fàcil accés. En aquests moments ja
b l t ò i ti l d i t ibres electrònics, articles de revista, arxius

m un catàleg col·lectiu de recursos digitals,
tadades dels diferents dipòsits.

ww.oaister.org/

(ROAR) (2004) – creat per la University of 
oris. Ofereix informació estadística en 

r eprints org/index phpr.eprints.org/index.php

en Access Repositories, és una llista 
ellevants per a la recerca acadèmica, creat p ,
com a part del projecte SHERPA

http://www.opendoar.org/
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ConcluConclu
• La UAB hauria de fixar u• La UAB hauria de fixar u

de l’accés obert
• Els dipòsits són una inici

comunitats universitàries
• S’ha d’invertir en els des

enllaçar aplicatiusenllaçar aplicatius 
» Acord Oaister-Worldcat 

• Cal una simplificació tèc
• La conservació i preservLa conservació i preserv

http://www.youtube.com/watch?v=pbB

usionsusions
una política valenta a favoruna política valenta a favor 

iativa que implica a les 
s
senvolupaments per 

(OCLC)

nica 
vació és un reptevació és un repte
Ba6Oam7-w



G àGràci !cies! Gràcies!

Cristina AzorínCristina Azorín
cristina.azorin@uab.cat

Núria Casaldàliga
nuria.casaldaliga@uab.cat


