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Context



Context (1)

Font imatge:
How to Set Up Your Own Social Network (And 2 Platforms to Consider)
https://www.a2hosting.com/blog/social-network-platforms/

https://www.a2hosting.com/blog/social-network-platforms/


Context (2)

Fonts imatges:

Docente Innovador: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Docente_Innovador.jpg

Postgrado en Cirugía y Anestesia de Pequeños Animales: 

https://cirugiaveterinaria.uab.cat/cirugiar/index.php

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Docente_Innovador.jpg
https://cirugiaveterinaria.uab.cat/cirugiar/index.php


Resposta SdB UAB

Pla estratègic del Servei de BibliotequesUAB: https://ddd.uab.cat/record/43712/

http://www.publicidadgreen.com/creative-commons/


Què tenim ?



Què tenim ? (estat qüestió a la UAB)

Actuacions SdB 2016: https://ddd.uab.cat/record/60187

https://ddd.uab.cat/record/60187


Què tenim ? (la Carpeta)

Carpeta SdB  Gestió de la col·lecció  Biblioteca Digital (intranet Sdb UAB)



Què tenim ? (digital)

Informe sobre els llibres electrònics a les biblioteques UAB (2015)- La Carpeta (intranet SdB UAB)

Working papers, 

memòries 

d’empreses, 

ponències de 

congressos, 

preprints, treballs 

acadèmics ... 

En règim de 

compra o accés 

lliure

Dades ebooks (Memòria. SdB)

32.700 (2016)

45.500 (2017) aprox.

Font principal de dades SFX 

(anterior gestor de recursos 

electrònics) amb data 2015



Què tenim ? (monografies paper vs digital)

Informe sobre els llibres electrònics a les biblioteques UAB (2015)- La Carpeta (intranet SdB UAB)

Font catàleg 

Biblioteques 

UAB 2015



Què tenim ? (Paquets editorials)

Informe sobre els llibres electrònics a les biblioteques UAB (2015)- La Carpeta (intranet SdB UAB)

Font SFX (anterior gestor de 

recursos electrònics) amb 

data 2015



Què tenim ? (Bibliografia digital-BC)

Informe avaluació cobertura digital bibliografia de curs (2015)- La Carpeta (intranet SdB UAB)

Font catàleg 

Biblioteques 

UAB 2015



Què tenim ? (Tipus d’adquisició)

Informe sobre els llibres electrònics a les biblioteques UAB (2015)- La Carpeta (intranet SdB UAB)



Com hi accedim ?



Què tenim ?: Eina de descoberta

Com hi accedim?: catàleg (1)

Catàleg Biblioteques UAB: http://cataleg.uab.cat/

http://cataleg.uab.cat/


Com hi accedim?: catàleg (2)



Com hi accedim?: catàleg (3)



Com hi accedim?: catàleg (4)

BIBLIOGRAFIA DE CURS



Com hi accedim?: catàleg (5)



Com hi accedim?: catàleg (6)



Com hi accedim?: catàleg (7)



Com hi accedim?: catàleg (8)

Ebook Central: Per User Per Day Copy, print, and download limits:

https://support.proquest.com/#articledetail?id=kA140000000GxmECAS

https://support.proquest.com/#articledetail?id=kA140000000GxmECAS


Com hi accedim?: catàleg (9)



Com hi accedim?: catàleg (10)

1

2

23

DESCÀRREGA PARCIAL



Com hi accedim?: catàleg (11)

Anotacions, cerca dins el llibre
Descàrregues, còpia, impressió,  

anotacions, notes  ...

VISIONAT EN LÍNIA



Com hi accedim?: Eina descoberta (1)

TOT DIGITAL



Com hi accedim?: Eina descoberta (2)



Com hi accedim?: Recursos indexats

Llista de recursos indexats a Discovery (2018)- La Carpeta (intranet SdB UAB)



Com hi accedim?: Guies temàtiques i 

pàgines web de llibres-electrònics

Guies temàtiques SdB UAB

http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/guies-tematiques-1345708785661.html

Llibres-e Socials: http://pagines.uab.cat/bcsdigital/Llibres-e Ciències: http://pagines.uab.cat/bctdigital/

http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/guies-tematiques-1345708785661.html
http://pagines.uab.cat/bcsdigital/
http://pagines.uab.cat/bctdigital/


Com els gestionem ?



Què podem i què no podem fer ? (1)

Recursos electrònics: Condicions d’ús

http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/recursos-electronics-condicions-d-us-1345718411443.html

http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/recursos-electronics-condicions-d-us-1345718411443.html


Què podem i que no podem fer ? (2)



Condicions d’accés (1) 

EDITOR I/O AGREGADOR CODI E/A PLATAFORMA ÀREA TEMÀTICA OPCIONS COMPRA CONDICIONS D'ÚS NOTES

SUBSCRIPCIÓ/COMPRAPAQUETS TÍTOLS EBS PDA descàrrega DRM impressió simultaneïtat

Springer E Springerlink Multidisciplinària subscripció/compra sí no sí no completa i per capítols no sí sense límit
descàrrega a qualsevol lector de pdf i alguns 

llibres amb epub també / les condicions d'ús no 

inclouen enciclopèdies

Elsevier E ScienceDirect Multidisciplinària subscripció/compra sí sí sí sí completa i per capítols no sí sense límit
descàrrega a qualsevol lector de pdf / les 

condicions d'ús no inclouen enciclopèdies

Wiley E Wiley online library Multidisciplinària subscripció/compra sí sí sí no completa i per capítols no sí sense límit descàrrega a qualsevol lector de pdf

Taylor & Francis E Taylor & Francis onlineMultidisciplinària subscripció/compra sí sí no no completa i per capítols no si sense límit descàrrega a qualsevol lector de pdf

Oxford University Press E Oxford Scholarship Online (OSO)Ciències Socials / Humanitatssubscripció/compra si sí x x per capítols no sí 5 usuaris simultanis descàrrega a qualsevol lector de pdf

Cambridge University Press E Cambridge Companions OnlineCiències Socials / Humanitats Subscripció sí no x x per capítols no sí sense límit descàrrega a qualsevol lector de pdf

Edicions UPC E eBooks UPC Enginyeria compra sí sí no no completa  no no sense límit
descàrrega a qualsevol lector de pdf i alguns 

amb epub

Ebsco A Ebscohost Multidisciplinària compra no sí x x per pàgines no
sí, per 

pàgines
sense límit

Les pàgines es poden descarregar amb pdf i 

amb epub

CABI E CAB eBooksAgricultura / Veterinària / Biologia / Ecologia / Medicina / Aliments / TurismeSubscripció/compra sí no no no completa i per capítols no si sense límit descàrrega a qualsevol lector de pdf

Wageningen Academic PublishersE Wageningen Academic PublishersAgricultura / Veterinària / Biologia / Ecologia / Socials / Alimentscompra si no no no completa i per capítols no si sense límit descàrrega a qualsevol lector de pdf

Myilibrary A Myilibrary Multidisciplinària compra no sí no no 10% del llibre no si 10% sí descàrrega a qualsevol lector de pdf

Royal Society of Chemistry (RSC) E RSC eBook Collection Química compra sí si no no per capítols no
sí, per 

capítols
sense límit descàrrega a qualsevol lector de pdf

Knovel-Food A Knovel-Food Nutrició/ Alimentació Subscripció sí no no no per capítols no si sense límit descàrrega a qualsevol lector de pdf

Thomson-Reuters E Proview Dret/Economia Subscripció/compra no sí x x per capítols no sí sense límit descàrrega a qualsevol lector de pdf

YBP

Plataforma de 

selecció i 

adquisició

GOBI3 Multidisciplinària compra no sí sí sí No aplicable No aplicable No aplicable No aplicableAquesta plataforma només és de gestió, però els llibres s'acaben consulant a les plataformes de l'editor, per això les condicions d'ús són molt div erses

Proveïdors amb descàrrega continguts

Carpeta SdB  Gestió de la col·lecció  Biblioteca Digital (intranet Sdb UAB)



Condicions d’accés (2) 

EDITOR I/O AGREGADOR CODI E/A PLATAFORMA ÀREA TEMÀTICA OPCIONS COMPRA CONDICIONS D'ÚS NOTES

SUBSCRIPCIÓ/COMPRAPAQUETS TÍTOLS EBS PDA descàrrega DRM impressiósimultaneïtat

Editorial Médica Panamericana E Editorial Médica PanamericanaMedicina / Infermeria subscipció no sí no no no no no sense límit visualitació en línia

Ingebook A Ingebook Multidisciplinària subscripció sí sí no no no no no 200 usuaris visualitació en línia

Digitalia E Digitalia Multidisciplinària compra si sí no x sí DRM, visualització de pdf, 

Servet E Ebsco Veterinària subscripció no s no no no no no sense límit visualitació en línia

Proveïdors amb visualització en línia



Condicions d’accés (3) 

Proveïdors amb DRM
Digital Rights Management (DRM) -protecció 

anticòpia i ús limitat (viquipèdia)

EDITOR I/O AGREGADOR CODI E/A PLATAFORMA ÀREA TEMÀTICA OPCIONS COMPRA CONDICIONS D'ÚS NOTES

SUBSCRIPCIÓ/COMPRAPAQUETS TÍTOLS EBS PDA descàrrega DRM impressiósimultaneïtat

Proquest A Proquest Ebook Central Multidisciplinària subscipció / compra sí sí x sí per capítols o completa si l'editor ho permet sí parcialsingle, 3-users, multi-usersdescàrrega a qualsevol lector de pdf i epub

Elibro A Proquest Ebook Central Multidisciplinària compra no sí x x per capítols o completa si l'editor ho permet sí parcial 3 descàrrega a qualsevol lector de pdf i epub

Dawson A Dawsonera Multidisciplinària compra/lloguer no sí sí sí completa 1-3 dies sí sí descarrega DRM  i lectura en línia

Digitalia E Digitalia Multidisciplinària compra si sí no x sí sí no ? DRM , visualització de pdf, 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3_de_drets_digitals


Formats i programari



Adobe Digital Editions (gestor DRM) 

Característiques

- Programa que permet gestionar els llibres-e amb drets protegits (DRM)

- Gratuït

- Gestiona una codi usuari anomenat "Adobte Id" (correu-e + contrasenya)

- Cal instal·lar programa als ordinadors personals o com app IOS i Android

- Només permet llegir i marcar pàgines 

- No imprimeix ni còpia continguts

- Caduca en un període limitat

- Manual instal·lació UiB: http://biblioteca.uib.cat/digitalAssets/300/300350_manual-per-installar-drm.pdf

- Pàgina d'instal·lació ADE: https://www.adobe.com/es/solutions/ebook/digital-editions.html

- App IOS: https://itunes.apple.com/es/app/adobe-digital-editions/id952977781?mt=8

- App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.digitaleditions&hl=es

Viquipèdia

http://biblioteca.uib.cat/digitalAssets/300/300350_manual-per-installar-drm.pdf
https://www.adobe.com/es/solutions/ebook/digital-editions.html
https://itunes.apple.com/es/app/adobe-digital-editions/id952977781?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.digitaleditions&hl=es
https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Digital_Editions


Propostes DRM a Espanya i Catalunya

Ebiblio

- Funciona amb carnet de préstec a biblioteques públiques de Catalunya

- A través d’Adobe Digital Editions (descàrrega) o visualització navegador (Nubereader)

- 15 préstecs màxim al mes

Accés: http://catalunya.ebiblio.cat/

App IOS: https://itunes.apple.com/us/app/ebiblio/id1028387742

App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.odilo.ebiblio

http://catalunya.ebiblio.cat/
https://itunes.apple.com/us/app/ebiblio/id1028387742
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.odilo.ebiblio


Formats de lectura

PDF (.pdf)

EPUB (.epub)

AZW (.azw)

MOBI (.mobi)

Pdf, és el format més comú avui en dia, en el 

qual trobem disponibles la gran majoria 

d'articles acadèmics, per la seguretat del 

creador o editor. Pot incloure DRM

Epub, és l'estàndard dels llibres electrònics. 

Basat en codi XML. S'adapta automàticament al 

dispositiu de lectura

Azw, és el format del eReader kindle creat per 

Amazon amb DRM.

Mobipocket, és el format del eReader Kindle

sense DRM.



Programes gestió llibres-e (1)

Principal programari en la gestió de llibre-e (Gratuït)

Gestor, conversor i visualizador d’eBooks. Programa gratuït de codi obert. Pot funcionar amb sistemes Linux, OS X 

i Windows. 

Gestiona biblioteques, converteix formats, accedeix a fonts de notícies (descàrrega de notícies de diaris i els 

converteix en format de lectura).

Ofereix el visionat dels llibres-e en dispositius ereaders (Sony PRS 300/500/505/600/700, Cybook Gen 3, Amazon Kindle (tots els 

models), Kobo (tots els models), Papyre )

Permet buscar a internet les metadades dels llibres-e que gestionem

https://calibre-ebook.com/

Viquipèdia

https://calibre-ebook.com/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Calibre_(programari)


Programes gestió llibres-e (2)

FBReader

Pdf creator

Lucidor

Sigil

Gestor de llibre-e. Compatible formats: ePub, fb2, mobi, rtf, 

html, txt, 

https://fbreader.org/

Permet convertir qualsevol arxiu en format doc, txt, rtf, i html a 

pdf

https://sourceforge.net/projects/pdfcreator/

Gestor de formats epub i opds (Open Publication Distribution 

System) bastat en codi XHTML. Funciona amb plataformes 

windows i linux

http://lucidor.org/lucidor/

Editor de llibres en format epub. Corregeix problemes de 

conversió de formats desde .pdf i .odt

https://sigil-ebook.com/

Writer2epub Converteix qualsevol document OpenOffice a format epub

https://writer2epub.softonic.com/

https://fbreader.org/
https://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
http://lucidor.org/lucidor/
https://sigil-ebook.com/
https://writer2epub.softonic.com/


Plataformes difusió personals ?

Els gestors bibliogràfics i plataformes de difusió 
de la recerca no poden incorporar continguts que 

estan sota llicència d’accés institucional



Conclusions

- Els continguts digitals fa temps que han arribat i creixeran progressivament

- Mercat internacional del llibre digital en expansió

- Editors en castellà amb poca vocació vers la descàrrega de continguts. 

Majoritàriament accessos en línia

- DRM genera cert rebuig per la necessitat d'instal·lar programari i d'estar 

pendents del temps de "préstec" limitat

- Cal estar atents a no penjar continguts sota llicència d'accés a la xarxa UAB en 

plataformes com Mendeley, Academia, Researchergate...

- Model d’accés en línia i descàrrega per capítols o llibre-e sencer és el mes 

valorat. Cal avançar  en models de compra per pick & choose (títol x títol) i EBS 

(escollir els mes consultats durant un període) que afavoreixin la compra 

selectiva de títols 

- Les apps per IOS i Android poden facilitar l’ús dels llibres-e per les noves 

generacions.



Pràctiques

Instal·lar Adobe Digital Editions (software 

gestor DRM)

a) Descarrega’t el programa (gratuït)

b) Identifica’t com a usuari

c) “Prestat” els llibres d’una plataforma 

amb DRM de descàrrega vigent a la 

UAB i crea’t la teva “biblioteca” 

personal

d) Comprova què pots i què no pots fer 

amb el contingut descarregat, i fins 

quin dia el tens disponible

e) Intenta utilitzar una app per a mòbil o 

tablet i comprova el seu funcionament

Instal·lar Calibre (gestor de llibres-e i canvi 

de format)

a) Descarrega’t el programa (gratuït)

b) Creat la teva pròpia biblioteca

c) Canviar el format d’un llibre pdf  epub

d) Identifica les diferències entre un arxiu 

pdf i un epub

e) Instal·la l’app per Android o Iphone i 

comprova el seu funcionament



Alguns enllaços ...

10 aplicaciones para leer millones de libros electrónicos gratuitamente [apps per gestionar la lectura de llibres-e 

gratuïts]

https://www.julianmarquina.es/10-aplicaciones-para-leer-millones-de-libros-electronicos-gratuitamente/

Estudio de Uso y Actitudes de Consumo de Contenidos Digitales [estat de la qüestió de la lectura digital a Espanya]

https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/libro/mc/observatoriolect/destacados/2017/agosto/lectura-lectores/estudioontsi.html

MobileRead [web dedicada al món dels dispositius, tecnologia, software sobre continguts digitals] 

https://wiki.mobileread.com/wiki/Main_Page/es

Los mejores lectores de eBook o libros electrónicos de 2017 [els millors e-readers del 2017]

https://computerhoy.com/noticias/hardware/mejores-lectores-ebook-libros-electronicos-2017-72463

Calibre (tutorial):  https://youtu.be/Wosani93FQQ

Project Gutenberg

https://www.gutenberg.org/

Wikisource

https://wikisource.org/wiki/Main_Page

Viquitexts

https://ca.wikisource.org/wiki/P%C3%A0gina_principal

Planetalibro.net

http://planetalibro.net/

Manybooks

http://manybooks.net/

Feedbooks

http://es.feedbooks.com/

Libroteca

http://libroteca.net/

General

Programari

Plataformes gratuïtes

Plataformes semi-gratuïtes

Instalación Adobe Digital Editions (tutorial):  https://youtu.be/_sZrz5rzXK4

https://www.julianmarquina.es/10-aplicaciones-para-leer-millones-de-libros-electronicos-gratuitamente/
https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/libro/mc/observatoriolect/destacados/2017/agosto/lectura-lectores/estudioontsi.html
https://wiki.mobileread.com/wiki/Main_Page/es
https://computerhoy.com/noticias/hardware/mejores-lectores-ebook-libros-electronicos-2017-72463
https://youtu.be/Wosani93FQQ
https://www.gutenberg.org/
https://wikisource.org/wiki/Main_Page
https://ca.wikisource.org/wiki/P%C3%A0gina_principal
http://planetalibro.net/
http://manybooks.net/
http://es.feedbooks.com/
http://libroteca.net/
https://youtu.be/_sZrz5rzXK4


Moltes gràcies!

En línia: http://ddd.uab.cat/record/188410

vicenc.allue@uab.cat
Servei de Biblioteques UAB,  març de 2018
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http://ddd.uab.cat/record/188410
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca
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