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Antecedents 

• Dades d’ús dels productes subscrits a la Biblioteca 
Digital de Catalunya 

• Enquestes a investigadors en 2005 i 2011 

• Entrevistes a investigadors i grups de discussió amb 
bibliotecaris 

• Disponibilitat de referències bibliogràfiques citades 





Què volíem saber? 

• Les tipologies documentals consultades pel professorat 

• Les eines emprades per a la cerca de bibliografia 

• Les estratègies utilitzades per mantenir-se al dia en les seves 
disciplines 

• Les preferències pel format imprès o electrònic per a la 
consulta de monografies 

• Les fonts emprades per accedir als documents 

• Els canals utilitzats per a la difusió dels resultats de la recerca 

• Les pràctiques de gestió de dades de recerca 

• La valoració dels serveis bibliotecaris de suport a la recerca 



Metodologia 

• Adaptació del qüestionari emprat per Ithaka S+R 

• Pre-test amb un grup de bibliotecaris de suport a la recerca 
del CBUC 

• 22 preguntes, majoritàriament tancades 

• Distribució en línia, per les llistes de correu de les universitats 

• Treball de camp del 21 d’abril al 30 de juny de 2014 

• Taxa de resposta: 2.330 participants (aproximadament marge 
d’error del ± 1% per a un nivell de confiança del 95%) 



Tipologies documentals 
emprades en recerca 



Per disciplines 



Recomanacions alumnes grau 



Recomanacions alumnes màster 



On busquen bibliografia? 

50,0% 

29,4% 

16,7% 

3,2% 



I si ja tenen una referència? 

39,3% 
32,5% 

24,8% 

2,7% 



Com mantenir-se al dia? 



Llegir en paper o digital? 



Fonts per accedir als documents 



Fonts per accedir als documents 



I si no tenen accés des de la 
biblioteca? 



On publiquen? 



Per què? 



Gestió de dades de recerca 



Funcions de la biblioteca 



Voldrien aquests serveis? 



Dependència de la biblioteca 



Dependència de la biblioteca 



Més revistes, més revistes, més 

revistes, més revistes, més revistes, ... 

 

“Tenir accés a més revistes, ja que darrerament hi han moltes 
que s'ha limitat l'accés.” (UAB, Ciències jurídiques i socials) 

 

“Hi ha moltes revistes rellevants en el meu camp de treball a les 
que no tenim accés gratuït.” (UdL, Ciències de la salut) 

 

“S'haurien d'ampliar les subscripcions a revistes amb l'objecte de 
cobrir tots els anys de publicació i els buits que ara hi ha.” (UPC, 
Enginyeries i arquitectura) 

 



Recurs a col·legues 

“Amb les retallades hem de demanar cada vegada més als 
autors de les publicacions que ens enviïn un pdf.” (UB, Ciències 
de la salut) 

 

“És molt trist que haguem d'estar demanant als nostres 
contactes d'universitats estrangeres que ens baixin articles per 
poder avançar en la nostra recerca.” (UAB, Ciències jurídiques i 
socials) 

 

“És massa freqüent haver de sol·licitar a col·legues d'altres 
institucions que accedeixen a articles perquè la meva no té 
subscripció a la revista en qüestió.” (UB, Ciències exactes i 
naturals) 



Costos OA (APCs) 

“Em preocupa el cost econòmic de publicar la meva recerca en 
‘open access’ i que el catàleg de publicacions disponibles per 
consultar des de la meva biblioteca segueixi augmentant.” (UAB, 
Ciències de la salut) 

 

“Cal un esforç institucional per la participació de les universitats 
com a membres de BiomedCentral, PLoS i plataformes similars 
amb la finalitat de reduir el cost de publicació OA als 
investigadors.” (UB, Ciències exactes i naturals) 

 

“Tenir algun tipus de preferència els grups de recerca consolidat 
amb relació a tenir ajuts per a la difusió de la recerca (revisions i 
traduccions angles, revistes open access que suposen un cost, 
...).” (UB, Ciències de la salut) 



Funció de la biblioteca 

“El més imprescindible per la meva recerca és la subscripció a 
portals electrònics tipus ACM Digital Library, IEEExplore, etc.” 
(UPC, Enginyeries i arquitectura) 

 

“El més important, per a mi, de la biblioteca és el fons de revistes 
digitals.” (UAB, Ciències exactes i naturals) 

 

“El punt principal per la meva recerca es que les institucions 
mantinguin l’accés electrònic obert a les revistes importants del 
meu ram.” (UPC, Enginyeries i arquitectura) 



Funció de la biblioteca 

“Facilitar l’accés a aquestes revistes crec és molt més important 
que moltes de les activitats que es proposen fer per augmentar 
la qualitat del servei de biblioteques." (UPC, Ciències exactes i 
naturals) 

 

“No crec que valgui la pena gastar massa temps, esforços i 
diners en altres coses que no siguin les funcions clàssiques d'una 
biblioteca: oferir accés, quant més directe millor, al màxim 
número de publicacions científiques possible (revistes i llibres).” 
(UAB, Ciències jurídiques i socials) 

 

“Las bibliotecas son cosa del pasado. Hace años que no voy a 
ninguna teniendo un grupo de investigación muy activo.” (UB, 
Ciències de la salut) 

 



Agraïments 

“Agraeixo que se m'hagi preguntat.” (UAB, Arts i humanitats) 

 

“Gràcies per dur a terme aquesta investigació que segur que 
incidirà en donar a conèixer els serveis, millorar-los i fer un ús 
més eficient.” (URL, Ciències jurídiques i socials) 

 

“Gràcies per l'interès!” (UB, Ciències de la salut) 



Gràcies! 

 

Preguntes? Comentaris? 

 

 

Informe disponible a: 

http://hdl.handle.net/2072/242106 

http://hdl.handle.net/2072/242106
http://hdl.handle.net/2072/242106
http://hdl.handle.net/2072/242106
http://hdl.handle.net/2072/242106
http://hdl.handle.net/2072/242106
http://hdl.handle.net/2072/242106
http://hdl.handle.net/2072/242106
http://hdl.handle.net/2072/242106
http://hdl.handle.net/2072/242106
http://hdl.handle.net/2072/242106

