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ACTIVISME DIGITAL A L’ACADÈMIA

No totes les iniciatives relacionades amb la ciència
tenen per objectiu fer accessible el coneixement. N’hi

ha que inverteixen molts esforços per posar-hi
obstacles. Els recursos següents tenen per objectiu

que el coneixement circuli sense traves.
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Sci-hub
Repositori d’articles per a la compartició entre iguals (P2P).

Fundat per la investigadora del
Kazakhstan Alexandra Elbakyan.

Té més de setanta-sis milions
d’articles, entre ells, articles de

pagament en llocs web d’editorials.

Té un bot encriptat de Telegram:
https://t.me/s/scihubot

La fundadora viu en clandestinitat a
Rússia arran de les querelles d’Elsevier i la indústria editorial per infracció de drets d’autor.1 El cas recorda

al d’Aaron Swartz, autor del Guerrilla Open Access Manifesto, i que va acabar suïcidant-se després de
saber que li demanaven cinquanta anys de presó per haver alliberat articles a JSTOR.2

Arran de les contínues denúncies, Sci-hub canvia freqüentment d’URL. El més efectiu és comprovar a 
l’entrada de la Viquipèdia quin URL és el més actualitzat. La interfície de cerca permet cercar per URL i 
DOI, però també es poden fer cerques mitjançant LibGen (a continuació).

LibGen
LibGen (Library Genesis) és un metacercador
que inclou, entre els motors de cerca, Sci-hub.

La interfície de cerca permet cercar tant
monografies («LibGen Sci-Tech» a la captura
següent) com articles («Scientific articles»),
entre altres.

Arran de les contínues denúncies, LibGen
canvia freqüentment d’URL. El més efectiu és
comprovar a l’entrada de la Viquipèdia quin
URL és el més actualitzat. 

1 https://www.nature.com/news/nature-s-10-1.21157.
2 Letter of solidarity.

Imatge 1. Sci-hub.

Imatge 2. LibGen.
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Més informació

L’etiqueta #ICanHazPDF és utilitzada a les xarxes socials per demanar a persones que hi tenen 
accés que carreguin articles concrets a Sci-hub o LibGen (garantint l’anonimat).

Vegeu també el meu document Acadèmia 2.0 al DDD. 

Imatge 3. Articles meus a LibGen.
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