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La Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra
té una estructura organitzativa basada en els
conceptes d’equip i de bibliotecari temàtic,
per tal d’oferir serveis d’informació orientats a
l’usuari d’acord amb les seves necessitats te-
màtiques específiques. Una de les tasques
destacades que desenvolupa cada equip és
l’elaboració de les guies temàtiques. Les guies
temàtiques són una selecció de recursos d’in-

formació relacionats amb els diferents àmbits
temàtics de docència i recerca de la Universi-
tat, organitzades en base a l’estructura depar-
tamental, que es publiquen al web de la Bi-
blioteca. Actualment, la Biblioteca estudia la
possibilitat de canviar l’enfocament de les
guies temàtiques, aprofitant el canvi de model
educatiu cap a l’Espai Europeu d’Educació Su-
perior (EEES).

RESUM

La biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra
tiene una estructura organizativa basada en
los conceptos de equipo y de bibliotecario te-
mático, para ofrecer servicios de información
orientados al usuario de acuerdo con las nece-
sidades temáticas específicas. Una de las ta-
reas destacadas que lleva a cabo cada equipo
es la elaboración de las guías temáticas. Las
guías temáticas son una selección de recursos

de información relacionados con los diferen-
tes ámbitos temáticos de docencia e investi-
gación de la Universitat, organizadas en base
a la estructura departamental, que se publican
en la web de la Biblioteca. Actualmente, la Bi-
blioteca estudia la posibilidad de cambiar el
enfoque de las guías temáticas, aprovechando
el cambio de modelo educativo hacia el Espa-
cio Europeo de Educación Superior (EEES).

RESUMEN

The Library of the Pompeu Fabra University
has an organisational structure based on the
concept of subject teams and librarians, in or-
der to offer information services oriented to-
wards users in accordance with their specific
subject needs. One of the more important
tasks carried out by each team is the prepara-
tion of subject guides. These guides consist of
a selection of information resources related to

the different subject areas of teaching and re-
search at the university organised around a
departmental structure and are published on
the library’s web. Currently the library is study-
ing the possibility of changing the focus of the
subject guides, and thereby taking advantage
of the evolving educational model as it adjusts
to the European Space for Higher Education.
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1. Introducció

Facilitar un accés especialitzat a la informació és cada cop més important en les biblio-
teques universitàries. Els canvis en les necessitats dels usuaris, motivats per la nova so-
cietat del coneixement, l’evolució de l’educació superior i les innovacions tecnològi-
ques, són un repte perquè les biblioteques millorin l’organització de l’accés virtual als
seus recursos.

Una de les vies per accedir als recursos i als serveis de la Biblioteca de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF) a través del web són les guies temàtiques. Aquestes guies pro-
porcionen a l’usuari una selecció de recursos temàtics, tant contractats com de lliure ac-
cés, triats per professionals de la informació i, en molts casos, també triats conjunta-
ment amb els docents de la universitat.

En aquesta comunicació s’explica, d’una banda, què són les guies temàtiques,
com estan estructurades actualment, com s’elaboren, quina difusió se’n fa, i també es
donen dades sobre el seu ús. I per altra banda, s’analitzen les implicacions del context
de l’EEES (Espai Europeu d’Ensenyament Superior) en les biblioteques universitàries
i les possibilitats que ofereix a la Biblioteca de la UPF a l’hora de millorar les seves
prestacions de suport a la docència i la recerca, en l’àmbit de les guies temàtiques.
En aquest sentit, es presenten algunes tendències sobre el futur de les guies temà-
tiques.

2. Les biblioteques en el context de l’EEES

La necessitat d’una profunda renovació en el món de l’ensenyament superior en l’àm-
bit estatal espanyol és un fet evident. El model d’universitat espanyola, vigent des del
segle XIX, basat principalment en la formació d’estudiants amb coneixements teòrics
bàsics per a l’exercici d’unes determinades professions, i que segueix un model peda-
gògic consistent bàsicament a memoritzar els conceptes i teories que el professorat
explica als seus estudiants a les aules, no respon a les necessitats socials i laborals del
segle XXI.

L’aparició de la societat del coneixement, les noves tipologies d’estudiants amb es-
tils i hàbits d’aprenentatge diversos, i la globalització en el context de l’educació supe-
rior, són elements clau que determinen la necessitat d’un canvi. Aquest canvi passa per
una renovació en l’organització de les institucions d’ensenyament superior, en el model
pedagògic emprat, en l’estructura dels estudis i en els seus serveis. La Declaració de
Bolonya (1999) inicia un procés de convergència i harmonització de l’ensenyament su-
perior en aquesta línia a escala europea i les universitats espanyoles hi estan treballant
de manera intensa.

La implantació de l’EEES potencia l’ús intensiu de recursos i serveis per tal d’arribar
a aconseguir els seus objectius educatius. Les biblioteques universitàries han de ser re-
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pensades per tal de donar suport al canvi pedagògic que suposa el pas de l’ensenya-
ment a l’aprenentatge i d’aquesta manera oferir els serveis necessaris per recolzar di-
rectament la docència. L’estudiant ha de ser capaç d’assolir les habilitats que el capa-
citin per seguir aprenent a llarg de la seva vida i el professor ha ser el seu guia en
aquest procés. La biblioteca, doncs, ha de ser l’espai on s’ofereixen tots els serveis ne-
cessaris per crear un entorn d’aprenentatge continu i dinàmic.

És en aquest escenari que la biblioteca universitària ha d’esdevenir un centre de re-
cursos per a l’aprenentatge i la investigació (CRAI) adequat a la institució a la qual dó-
na suport. Tal i com indica aquest nom —CRAI—, la biblioteca és un centre —l’espai on
els usuaris trobin tot allò que necessiten per adquirir i desenvolupar les seves compe-
tències—, de recursos —de qualitat, ja siguin en formats tradicionals o electrònics—
per facilitar i promoure l’aprenentatge i la investigació.

Per assolir aquest objectiu, a les biblioteques universitàries s’està consolidant un
nou model de confluència de serveis. Aquest model respon a la necessitat de crear no-
ves estructures que permetin treballar conjuntament a bibliotecaris, informàtics, peda-
gogs i tècnics audiovisuals, entre d’altres professionals, per tal de donar resposta a les
noves necessitats dels usuaris actuals i del futur.

I enmig de tota aquesta espiral de canvis es troba el professional de la informació
—el bibliotecari—, que ha d’adoptar una actitud proactiva i positiva als canvis per con-
nectar amb els nous temps. Una actitud que passa per la voluntat de reciclatge conti-
nuat, la plena comprensió i integració amb la institució per la qual treballa, l’adaptació
al nou entorn i als canvis, la predisposició al treball en equips multidisciplinars i l’espe-
cialització en àrees de coneixement i investigació. Aquestes competències el faran més
eficaç a l’hora de resoldre les cada cop més complexes preguntes i necessitats d’infor-
mació dels seus usuaris. Aquest fet queda patent en una enquesta realitzada per Teno-
pir i Ennis (2001) en què els bibliotecaris afirmen que tarden més temps a contestar les
preguntes de referència perquè han esdevingut més complexes i sofisticades. Els usua-
ris fan ells mateixos les cerques més senzilles i només pregunten quan no poden trobar
allò que busquen.

3. La Biblioteca de la UPF com a instrument 
de suport a la docència i la recerca

La Biblioteca de la UPF comença el seu camí al mateix temps que ho fa la Universitat el
curs 1990-91. Actualment està present en els quatre edificis de la Universitat on s’im-
parteix docència i es desenvolupa recerca: Biblioteca General, Biblioteca de Rambla,
Biblioteca de França i Biblioteca del Mar. El gener del 2006 compta amb 507.000
exemplars de monografies i més de 14.500 títols de publicacions en sèrie en suport
paper. Pel que fa a la col·lecció digital, disposa de gairebé 8.500 títols de publicacions
en sèrie electròniques i més de 6.000 monografies d’accés remot.
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Per acomplir la missió de «donar suport i contribuir, amb criteris d’eficiència, d’efi-
càcia i d’economia, a la millora contínua de la docència, la recerca i altres activitats de
la Universitat, encoratjant i facilitant l’accés als seus serveis i recursos i, oferint assistèn-
cia i formació a tots els seus usuaris per tal de satisfer llurs necessitats d’informació» la
Biblioteca disposa de diversos mecanismes.

Pel que fa a model de biblioteca, compta amb uns principis vertebradors que s’han
mantingut vigents al llarg de la seva trajectòria:

a) Una voluntat de biblioteca única que es manifesta, entre d’altres, tant en la presta-
ció uniforme i homogènia dels serveis als usuaris des de qualsevol punt, ja sigui
presencialment a les seus de la Biblioteca o virtualment a través d’Internet; com
en l’accés dels usuaris a la globalitat dels recursos d’informació, sense que sigui
necessari traslladar-se entre els edificis, i promovent, sempre que sigui possible,
l’accés electrònic des de qualsevol punt de la xarxa.

b) Una orientació a l’usuari amb una clara voluntat de prestar el major i millor servei,
cosa que es reflecteix a nivell presencial en l’amplitud dels seus horaris d’obertu-
ra, en l’assistència permanent del servei per personal bibliotecari, i en l’existèn-
cia dels bibliotecaris temàtics, i a nivell virtual, en l’accés als recursos d’informació
electrònics des de qualsevol punt de la xarxa a tots els membres de la comunitat
universitària.

c ) Una cultura de qualitat que ha donat com a fruit una sèrie d’instruments com són
la Carta de serveis, la Carta de drets i deures, l’establiment d’uns indicadors de
qualitat, i la Intranet (Web Intern de la Biblioteca, WIB) com a eina fonamental per
desenvolupar les tasques de manera eficaç.

Pel que fa a organització, compta amb els equips i els bibliotecaris temàtics.
Un equip temàtic és la unitat organitzativa bàsica de funcionament de la Biblioteca

en relació als continguts de la docència i de la recerca de la Universitat. Consisteix en
un grup de bibliotecaris, liderats per un cap temàtic, que donen servei a les necessitats
d’informació especialitzades.

Un bibliotecari temàtic és el que, a la seva formació generalista i instrumental, afe-
geix una «expertització» en una àrea de coneixement específica. Això implica que por-
ta a terme gran part de les seves tasques de manera focalitzada en una àrea de conei-
xement específica.

Els equips temàtics corresponen als departaments de la UPF i els bibliotecaris te-
màtics s’especialitzen en funció de les seves àrees de coneixement.

En aquest context, el bibliotecari, a més de les tasques «tradicionals» d’atenció del
taulell, catalogació, formació d’usuaris, etc., també té una sèrie de funcions en relació
a la seva àrea temàtica: seleccionar recursos d’informació; elaborar, conjuntament amb
el personal acadèmic, la guia de desenvolupament de la col·lecció; portar a terme el
processament tècnic dels documents adquirits; resoldre consultes d’informació biblio-
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gràfica especialitzades; impartir sessions de formació especialitzades; i elaborar l’apar-
tat del lloc web de la seva àrea temàtica: la guia temàtica.

Així doncs, sense deixar de banda les funcions tradicionals, es fa un pas endavant
de caràcter qualitatiu. La figura del bibliotecari temàtic contribueix a l’enriquiment del
lloc de treball amb una especialització temàtica que facilita l’establiment d’un vincle de
relació amb el personal acadèmic i que, alhora, augmenta la seva polivalència i li dóna
la visió global de la Biblioteca i dels seus objectius.

Pel que fa a prestació de serveis, s’ofereix una àmplia gamma que va des dels
serveis tradicionals d’informació bibliogràfica, préstec i formació d’usuaris, a d’altres
més relacionats amb les noves tecnologies, com són la connexió a recursos elec-
trònics des de fora de la UPF o la publicació de documents a dipòsits institucionals
—TDX o RECERCAT—, passant per l’accés a ordinadors, aparells audiovisuals i im-
pressores.

Pel que fa a accés de la informació, pot ser tant presencial a les diverses seus de la
Biblioteca com, en molts casos, virtual. Si ens centrem en el virtual, la Biblioteca de la
UPF ha optat per donar accés als recursos electrònics tant a través del catàleg, com des
del seu web.

Els recursos electrònics de pagament i una selecció dels de lliure accés s’in-
clouen en el catàleg i d’aquesta manera s’integren amb la resta de recursos, en lloc
de crear una base de dades específica. Amb aquesta opció l’usuari pot accedir a la
totalitat de la col·lecció, ja sigui en suports tangibles, que físicament són a la Biblio-
teca, o documents electrònics d’accés remot, a través d’una única base de dades: el
catàleg.

A més, per facilitar al màxim l’accés a la informació, al web de la Biblioteca hi ha al-
tres vies alternatives per consultar els recursos electrònics aprofitant, sempre que és
possible, els registres del catàleg. Així, es poden consultar mitjançant accessos direc-
tes per tipologies de recursos: revistes, llibres o diccionaris electrònics, o bé, des de les
pàgines de les guies temàtiques.

4. Les guies temàtiques

4.1. Què són

Les guies temàtiques són una selecció de recursos d’informació relacionats amb els di-
ferents àmbits temàtics de docència i investigació de la Universitat que es publiquen en
el web de la Biblioteca (Figura 1).
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Figura 1: Lloc web de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra

Les guies temàtiques, però, són més que una simple llista de recursos electrònics ja
que ajuden els usuaris a:

— trobar de manera sistemàtica enllaços a adreces web rellevants per a cada un
dels àmbits temàtics,

— accedir a les bases de dades, llibres electrònics i revistes electròniques especia-
litzades de què disposa la Biblioteca,

— trobar documents sobre una matèria concreta en el catàleg de la Biblioteca.

I com tota font d’informació, també són una eina de treball per al personal biblio-
tecari, que les utilitza des del taulell d’informació bibliogràfica i les aprofita en les seves
tasques diàries.

Les guies responen, com els equips temàtics, a l’estructura departamental de la
Universitat i n’hi ha vuit: Ciències Experimentals i de la Salut, Ciències Polítiques i So-
cials, Dret, Economia i Empresa, Humanitats, Periodisme i Comunicació Audiovisual,
Tecnologia, i Traducció i Filologia (Figura 2). Cadascuna té un color distintiu: totes les
icones i títols de secció d’una guia temàtica són del mateix color. Aquest color «perso-
nalitzat» i visualment destacat ajuda a identificar la guia, li dóna coherència i la dife-
rencia de les altres guies, contribuint a la usabilitat del web.

Cada guia temàtica es desenvolupa originalment en català i es tradueixen al caste-
llà i/o a l’anglès aquells apartats de la guia que l’equip temàtic i el professorat consi-
deren oportuns.
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4.2. Estructura

Les vuit guies comparteixen la mateixa estructura (Figura 3):

a) marcs de navegació: dos de superiors i un a l’esquerra de la pantalla
b) la part central amb el contingut específic
c ) el peu de pàgina.

Aquesta estructura ve donada per l’arquitectura de la informació establerta per al
web i per al sistema de navegació implementat.

a) Els marcs de navegació
El primer marc, a la part superior de la pantalla, dóna accés als recursos més

generals: el web de la UPF, les versions del web de la Biblioteca en altres llen-
gües —anglès i castellà—, el catàleg de la Biblioteca, la pàgina d’inici del web de
la Biblioteca, el mapa del web i un cercador.

El segon marc, just a sota de l’anterior, dóna accés als principals apartats en
què s’estructura el contingut del web: Conèixer la Biblioteca amb informació
sobre la Biblioteca; Serveis que oferim amb els serveis i els equipaments dispo-
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nibles; Com trobar informació amb recomanacions per cercar informació biblio-
gràfica, acadèmica, etc.; i Consultes i tràmits amb enllaços a formularis i aplica-
cions que permeten fer consultes i gestions de forma electrònica.

El tercer marc, a la part esquerra de la pantalla, té l’enllaç a cadascuna de les
guies temàtiques i a la informació que fa referència a l’accés i les condicions
d’ús dels recursos electrònics contractats per la Biblioteca.

b) El contingut específic de la guia temàtica
Després del nom de la guia, hi ha un enllaç al Butlletí de novetats, que es co-

menta més endavant a l’apartat de difusió, i un enllaç a l’Equip temàtic amb el di-
rectori i els horaris del personal bibliotecari temàtic.

A continuació trobem les següents seccions:

— Recursos temàtics: conté els recursos d’informació seleccionats i ordenats se-
gons les diferents disciplines de la matèria.

— Bases de dades: conté les bases de dades de la matèria amb els resums del
contingut i les guies d’ús corresponents.

— Revistes i llibres electrònics: proporciona accés als títols disponibles a partir de
cerques amagades al catàleg. A més, hi pot haver directoris de revistes electrò-
niques, serveis de sumaris electrònics i serveis de text complet, tot incidint en
les iniciatives d’accés lliure a les publicacions científiques i fomentant-ne l’ús.
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— Eines de consulta: conté enllaços als cercadors i directoris temàtics, editorials
especialitzades, diccionaris especialitzats i, en alguns casos, a premsa, esta-
dístiques, anuaris, etc. També en aquest apartat, hi trobem un enllaç als Re-
cursos d’informació per a la docència, especialment adreçats al personal do-
cent, que recull diferents recursos informatius sobre docència, en general, i
sobre l’àmbit universitari i el nou model d’ensenyament, en concret (compe-
tències, noves metodologies d’ensenyament, estratègies d’aprenentatge…).

En funció de les característiques de cada guia temàtica, hi ha altres seccions
com ara: Col·leccions especials, Organismes, Recerca, etc.

I finalment hi ha uns botons que ofereixen la següent informació:

— Noves adquisicions: es poden consultar les noves adquisicions arribades a la
Biblioteca durant els darrers 6 mesos: per grans matèries, per intervals de la
classificació (signatures topogràfiques) i per seus de la Biblioteca. També hi ha
disponible un servei d’alerta que permet rebre les darreres novetats per co-
rreu electrònic.

— Sessions de formació: es presenta l’oferta de sessions programades per a
aquell àmbit temàtic i es facilita un formulari per sol·licitar-les. També es po-
den sol·licitar sessions a la carta sobre un tema no previst per la Biblioteca.

— Plànols de la Biblioteca: permeten localitzar serveis, equipaments o fons biblio-
gràfic, així com saber què hi ha a les diferents plantes d’una seu de la Biblioteca.

— Com trobar documents de l’àmbit temàtic: per tal de completar la selecció de
recursos electrònics que es dóna a la guia temàtica, algunes guies inclouen en
aquesta zona un accés a cerques al catàleg per matèria i per signatures topo-
gràfiques, mentre que altres incorporen aquesta informació a les pàgines de
la secció de Recursos temàtics.

c ) El peu de pàgina
A la part inferior de la pantalla, hi trobem el peu de pàgina amb un enllaç a

un formulari per enviar suggeriments, consultes, etc., la data de la darrera actua-
lització de la guia i el copyright.

4.3. Elaboració

4.3.1. Qui elabora les guies temàtiques

Les guies temàtiques són elaborades pels equips temàtics. Cada equip està format per
diversos bibliotecaris que s’encarreguen dels recursos d’informació corresponents a la
seva àrea de coneixement.
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Dins de cada equip, un bibliotecari actua com a enllaç del web i, com a tal, exerceix
les funcions següents:

— Coordina l’elaboració i manteniment de la guia dins de l’equip.
— Participa en el manteniment de la coherència i l’estructura de les guies amb la

resta d’equips. Això s’aconsegueix mitjançant reunions periòdiques dels en-
llaços i la persona responsable de coordinar el web a nivell de tota la Biblio-
teca.

— Difon entre els membres del seu equip les especificacions tècniques i les con-
crecions d’estil acordades.

— Manté, actualitza i difon la guia temàtica mitjançant la verificació d’enllaços, re-
copilació d’estadístiques, elaboració dels butlletins de novetats, etc.

Cal recalcar que la creació i manteniment de les pàgines és responsabilitat de tot
l’equip, i no només de l’enllaç web corresponent. Les tasques es reparteixen propor-
cionalment dins l’equip segons diversos criteris, com ara especialitzacions temàtiques
concretes.

Finalment, el responsable del web té com a funció coordinar els enllaços web i s’en-
carrega, entre altres tasques, de: mantenir la coherència i l’estructura del web, el llibre
d’estil i les estadístiques generals; recollir, consensuar i publicar noves propostes al
web; difondre les novetats generals entre el personal de la Biblioteca i la comunitat
universitària; i avaluar la qualitat del web periòdicament.

Aquesta organització a tres nivells —equips temàtics, enllaços web i responsable
del web— permet desenvolupar les guies temàtiques i alhora mantenir una cohe-
rència interna en l’estil, l’elaboració, el manteniment i la difusió del web de la Bi-
blioteca.

4.3.2. Creació d’una nova pàgina

La creació d’una nova pàgina dins una guia temàtica depèn de diversos factors, que es
poden dividir en dos grans grups:

— Per decisió interna de l’equip temàtic es procedeix a la creació d’una nova pàgi-
na. Els casos més usuals són:

• La pàgina és necessària dins l’estructura de la guia segons les decisions preses
en les reunions d’enllaços web. Per exemple, les pàgines temàtiques de bases
de dades o revistes electròniques.

• Cal elaborar una nova pàgina o pàgines per adaptar la guia a les àrees de co-
neixement del departament, sigui per a recerca (grups de treball) o per a do-
cència (assignatures o grups d’assignatures).
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• Els bibliotecaris han detectat noves necessitats en la seva relació amb els usua-
ris. Per exemple en les sessions de formació, consultes d’informació al taulell,
converses amb el professorat, etc.

— Per petició del personal docent i investigador. El nivell de col·laboració varia
molt: pot anar des del simple suggeriment del tema de la pàgina, fins a un tre-
ball en comú amb els bibliotecaris temàtics per determinar enllaços, estructura i
finalitat de la pàgina.

4.3.3. Identificació, avaluació i selecció dels recursos

Les guies temàtiques inclouen una selecció de recursos que poden ser tant contractats
per la Biblioteca —bases de dades, revistes i llibres electrònics, etc.— com de lliure ac-
cés, en funció del seu interès i qualitat.

Els recursos contractats es seleccionen en funció de les necessitats docents i de re-
cerca, sovint per recomanació directa del professorat. Una part molt important dels re-
cursos s’adquireix de manera consorciada a través del Consorci de Biblioteques Uni-
versitàries de Catalunya (CBUC). Un cop contractats, se’n fa difusió entre els equips
temàtics, i aquests decideixen si cal incloure’ls o no a la seva guia temàtica.

Els recursos de lliure accés es localitzen mitjançant cerques temàtiques en cerca-
dors i directoris generals i especialitzats, com BIOME i HONSelect per a biomedicina,
SOSIG i EconRed per a economia, Infomine per a humanitats i ciències socials, etc. Un
cop s’han localitzat els recursos, es procedeix a una avaluació acurada ja que es prio-
ritza la rellevància per damunt de l’exhaustivitat.

Per avaluar els recursos, es compta amb una Guia per a l’avaluació de recursos elec-
trònics d’accés remot, disponible a la Intranet de Biblioteca. S’hi analitzen aspectes
com contingut, disseny, facilitat d’accés, autoria, actualització, cerca i recuperació de la
informació, etc.

4.3.4. Estil i redacció de continguts

Tota la informació relativa a l’estructura, l’estil i els continguts de les guies es troba al
Llibre d’estil del web de la Biblioteca (Figura 4), consultable des de la Intranet, que pro-
porciona una imatge unificada a totes les guies temàtiques.

En el Llibre d’estil els bibliotecaris troben totes les especificacions i pautes a seguir
per aconseguir un estil homogeni i un web usable i accessible, des de les més generals
fins a les més concretes, per exemple a quines llengües es tradueixen les pàgines, o bé
els colors de les taules de cada guia.

L’elaboració en html de les pàgines es realitza mitjançant el programa Dreamwea-
ver, amb plantilles establertes per facilitar les tasques. Així mateix, a través dels fulls
d’estil es defineixen les fonts, colors, etc. que donen l’aspecte formal a cada guia.
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Figura 4. Llibre d’estil del web de la Biblioteca (Intranet)

Figura 5. Inventari de fitxers de la guia temàtica d’Economia i Empresa (Intranet)



4.3.5. Manteniment

La Biblioteca es compromet a mantenir les guies temàtiques actualitzades tant a nivell
de funcionament dels enllaços com de selecció de recursos. Aquest és un compromís
de la Carta de serveis de la Biblioteca.

El funcionament dels enllaços es comprova un cop cada mes mitjançant el progra-
ma LinkScan, que cerca enllaços trencats (interns i externs) i fitxers orfes. Aquest pro-
grama només comprova el funcionament de l’enllaç, no l’adequació del contingut, que
pot canviar al llarg del temps. Per això, també s’han de realitzar periòdicament revisions
del contingut de les pàgines, eliminar enllaços obsolets i seleccionar-ne de nous. Cada
equip temàtic decideix com realitzar aquestes revisions, per exemple, en el cas de pà-
gines elaborades amb finalitats docents la revisió es fa a l’inici de cada curs per tenir-la
actualitzada un cop comencin les classes de l’assignatura.

No només cal revisar l’adequació del contingut, sinó també l’adequació de la pàgi-
na en si mateixa. Periòdicament cal avaluar si les pàgines existents responen a les de-
mandes i necessitats dels usuaris. En funció d’això es decideix eliminar pàgines esde-
vingudes obsoletes o crear-ne de noves. Un equip temàtic pot plantejar la revisió
completa de la guia temàtica com a objectiu anual i/o decidir l’elaboració d’un pla de
desenvolupament de la col·lecció per aquest àmbit.

Per controlar aquest manteniment, l’enllaç web de cada equip es compromet a
crear i mantenir un inventari a la Intranet (Figura 5). En aquest inventari consten totes
les pàgines de la guia temàtica, amb indicació del bibliotecari responsable i la data de
la darrera actualització de contingut.

4.4. Difusió

La difusió de les guies temàtiques es realitza principalment a traves de quatre canals: el
lloc web, els catàlegs bibliogràfics, els butlletins de novetats i les sessions de formació.

a) Web
El primer canal de difusió, el constitueix la publicació de la guia al web de la

Biblioteca i així es posa a disposició de la comunitat universitària però també de
qualsevol internauta, ja que són de lliure accés.

b) Catàlegs
Les pàgines temàtiques es cataloguen com a recurs electrònic tant al propi

catàleg local com al CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalu-
nya). D’aquesta manera es poden recuperar a partir de cerques al catàleg, jun-
tament amb altres documents, i també es pot saber d’una manera ràpida i fàcil
si existeix una guia elaborada per alguna universitat catalana sobre un tema
d’interès.
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c ) Butlletins de novetats
Els butlletins són una publicació electrònica periòdica editada per cada equip

temàtic. Es tracta d’una eina de comunicació de la Biblioteca amb els seus usua-
ris, ja que informen periòdicament de novetats quant a recursos de informació i
altres temes d’interès —noves pàgines, pàgines modificades, nous enllaços, te-
sis doctorals publicades a TDX, etc.—, així com de novetats importants quant a
serveis que van més enllà de la pròpia guia temàtica —catàleg, programari de
préstec interbibliotecari, exposicions, etc—. (Figura 6).

Aquests butlletins s’envien a la bústia de correu electrònic del personal do-
cent i investigador i dels estudiants de tercer cicle dels departaments i instituts
de l’àmbit temàtic de la guia, i d’altres persones interessades que s’hi hagin
subscrit. A més, per tal d’arribar als estudiants de primer i segon cicle, es pu-
bliquen al Campus Global —intranet de la UPF— en funció dels estudis que es-
tiguin cursant.

També, es pot consultar des de la pàgina web de la guia temàtica l’arxiu de
tots els números publicats.

Figura 6: Butlletí de novetats de la guia temàtica d’Economia i Empresa

d) Sessions de formació
Un altre sistema de difusió de les guies temàtiques és la seva utilització a les

sessions de formació impartides per la Biblioteca. Es fan servir com a punt de
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partida de l’explicació de recursos i serveis de la Biblioteca, tot facilitant d’aques-
ta manera el seu coneixement i fomentant la seva consulta per tal de millorar
l’autonomia dels usuaris en la cerca d’informació. És a dir, a les sessions de for-
mació es difonen i promouen les guies per tal que l’usuari hi vegi l’oportunitat
d’esdevenir autònom en la cerca i ús de la informació, cosa que li resultarà molt
útil en el seu aprenentatge.

e) Altres vies de difusió
El professorat i els estudiants compten amb l’Aula Global, una intranet do-

cent, des de la qual poden accedir als continguts de les assignatures: programa,
materials docents, etc. Un dels apartats disponibles és la Bibliografia recomana-
da que conté una llista de lectures recomanades a la qual també s’afegeix un en-
llaç a la guia temàtica corresponent, i de vegades, si està disponible, a una pàgi-
na temàtica concreta.

A un altre nivell, també es realitza difusió de les guies temàtiques per mitjà de
la seva inclusió a directoris i motors de cerca com Vilaweb, DMOZ, Google, etc.

4.5. Ús

Tan important com l’elaboració de les pàgines i el seu manteniment és realitzar un se-
guiment el més complet possible sobre el seu ús. Aquest seguiment es realitza per di-
ferents mètodes i inclou les enquestes als usuaris, els tests d’usabilitat i la recollida de
dades de caire estadístic.

a) Enquestes i tests d’usabilitat
El 2002 es va realitzar una enquesta sobre el web de la Biblioteca als diferents

col·lectius de la comunitat universitària i també es va dur a terme un test d’usa-
bilitat amb una mostra d’usuaris (Cantos, Garcia, Losada i Martínez, 2003). El curs
2004-2005 es va realitzar una enquesta de valoració de la Biblioteca en la qual es
van incloure preguntes sobre el web i paral·lelament es va dur a terme un segon
test d’usabilitat.

Les enquestes han proporcionat informació molt interessant sobre els punts
forts i els punts febles del web tot recollint opinions sobre diferents aspectes del
web com l’organització, la navegació, el disseny, les pàgines que consideren més
útils i els aspectes a millorar. Els tests han permès veure com els usuaris interac-
tuen amb el web, com cerquen informació i com es mouen pels continguts. Tant
les enquestes com els tests han afavorit la millora de diversos aspectes del web
al llarg d’aquests anys. Per exemple, ja amb el primer test es va veure clara la ne-
cessitat d’incloure un accés a les Guies temàtiques des de la pàgina inicial del
web, amb una frase aclaridora sobre el seu contingut «selecció de recursos per
matèries», per tal de fer-les més visibles als usuaris.
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b) Dades d’ús
La recollida de dades d’ús de les guies temàtiques que es realitza a través del

programari WebTrends, és molt útil i ajuda a prendre decisions amb coneixement
de causa: permet constatar l’ús que es fa de les guies en el seu conjunt (Figura 7)
i per cadascuna (Figura 8), detectar quines pàgines són les més consultades i les
menys consultades, si les traduccions de les pàgines a d’altres llengües són ne-
cessàries, etc.

Es recullen tota una sèrie de dades generals que es fan constar a la Memòria
de la Biblioteca i, a més, cada equip temàtic recull una altra sèrie d’indicadors,
adaptats als seus propis interessos, que permeten avaluar l’ús de les diferents
pàgines. Els enllaços web extreuen les dades mensualment, les recullen a la In-
tranet i les difonen entre el seu propi equip i la resta d’enllaços web.

Figura 7: Evolució de la consulta de les guies temàtiques
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Figura 8: Consulta de les guies per departaments (curs 2004-05)

S’ha de ser molt prudent alhora de triar les dades a recollir ja que és tracta
d’una tasca laboriosa. És més important que es faci periòdicament que no reco-
llir moltes dades que potser després no s’utilitzaran.

A més de poder conèixer les pàgines més visitades, el programari també per-
met conèixer els atorgadors de referència, hores i dies de major/menor consulta,
procedència dels usuaris, navegadors, principals plataformes, etc.

5. Cap a on anem: perspectives de futur

En el moment actual, s’obre un període de canvis tecnològics molt importants en la
gestió i l’accés als recursos d’informació i, de retruc, en les guies temàtiques. Per una
banda, el canvi de sistema d’automatització i l’adquisició d’un gestor d’enllaços i d’un
metacercador per totes les biblioteques del CBUC, fan pensar en una millora extraor-
dinària tant en la gestió interna dels recursos com en l’accés per part dels usuaris. Per
l’altra, la Universitat ha adquirit un gestor de continguts que ha de permetre millorar la
gestió i la presentació formal de les guies temàtiques.

A les millores tecnològiques s’hi ha de sumar una incipient i fructífera relació amb el
PQE1 (Programa per la Qualitat Educativa) de la Universitat que ha de permetre a la Bi-
blioteca incidir més i millor en el nou paradigma de la docència i l’aprenentatge que su-
posa l’EEES. Recentment s’ha elaborat conjuntament una pàgina web amb una selec-
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1. El PQE té com a missió impulsar i donar suport a les actuacions de renovació pedagògica que es
porten a terme a la UPF, amb la finalitat d’assegurar la màxima qualitat docent en el si de la Universitat,
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ció de Recursos d’informació per a la docència adreçada al professorat, que el curs
2005-2006 es completarà amb una selecció de recursos didàctics per especialitats.

En aquest entorn canviant, la Biblioteca ha iniciat un estudi per veure cap a on han
d’evolucionar les guies temàtiques. Una anàlisi de la bibliografia existent ens mostra
que en diverses biblioteques universitàries s’estan duent a terme accions per fer les
guies temàtiques més properes als usuaris, especialment als estudiants.

Sugarman i Demetracopoulos (2001) expliquen la seva experiència a la Georgia Sta-
te University Library pel que fa a la necessitat de col·laboració entre bibliotecaris, pro-
fessorat i estudiants a l’hora d’elaborar una guia temàtica si es vol que siguin útils, tot i
que es tracta d’una iniciativa individual i puntual.

OCLC (2002) publica els resultats d’una enquesta feta bàsicament a estudiants de
primer i segon cicle dels Estats Units sobre els seus hàbits de cerca d’informació. Des-
taca el fet que els estudiants creuen que són bons trobant informació per realitzar els
seus treballs de curs. Segons l’estudi per iniciar una cerca fan servir cercadors (Google,
Alta Vista, …), portals (MSN, AOL, Yahoo, …) o el web específic de l’assignatura. Si tenen
algun dubte busquen l’ajuda dels amics (61 %), dels professors (36 %) i finalment dels
bibliotecaris (21 %) i el nivell de satisfacció és el mateix per als diferents col·lectius. Final-
ment, l’estudi recomana, entre d’altres iniciatives, la integració dels recursos electrònics
de la biblioteca a altres llocs web de la universitat, fer guies de navegació clares i fàcils de
fer servir, i realitzar de manera continuada: promoció, formació i oferta de serveis.

Reeb i Gibbons (2004) donen les següents dades: en una enquesta realitzada a
1.000 usuaris de la Duke University Library es constata que un 53 % no han usat mai les
guies i un 24 % esporàdicament; a la University of Rochester de 43 guies només 5 van
tenir més de 300 consultes al mes; i a la University of New South Wales a Austràlia no-
més 7,5 % de les 160 guies van rebre més de 300 visites mensuals. Segons els autors,
el problema rau en el fet que l’ordenació dels recursos per disciplines no respon al mo-
del mental d’organització del coneixement, ni a les necessitats dels estudiants que es-
peren un entorn molt més personalitzat. Així doncs, la solució passaria per presentar les
guies en funció de les assignatures, o bé, en aquelles universitats on s’imparteixen mol-
tes assignatures cada semestre, arribar a la personalització per disciplines i enllaçar-les
en aquells apartats del web de la Universitat on l’estudiant realitza la seva activitat do-
cent. En aquesta línia, i com ja s’ha comentat anteriorment, la Biblioteca de la UPF en-
llaça les guies temàtiques des de la bibliografia recomanada que es consulta en la in-
tranet docent de la Universitat.

Rieger, Horne i Revels (2004) en un estudi realitzat a la Cornell University detecten
el següent problema: els estudiants no veuen la diferència entre els recursos que ofe-
reix la biblioteca i els que recuperen a través dels cercadors web. Aprofitant que a Cor-
nell la majoria dels webs de professors per assignatures estan integrats a la intranet do-
cent —anomenada CourseInfo i creada amb el gestor BlackBoard— es plantegen
integrar els serveis i els recursos de la biblioteca al gestor de continguts docent per fa-
cilitar la tasca al professorat a l’hora de seleccionar-los. És a dir, reconeixen la impor-
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tància estratègica dels webs de les assignatures per a la biblioteca, ja que els estudiant
esperen trobar-hi els serveis i els recursos que necessiten.

A la Biblioteca de la UPF s’ha realitzat un debat intern entre els equips temàtics i, te-
nint en compte aquestes experiències que s’acaben de comentar, s’han marcat les se-
güents línies de treball:

— A partir dels diferents punts de vista exposats pels equips temàtics, es creu que
és possible la convivència de dues orientacions de les guies temàtiques:

1. adreçada a l’estudiant de primer i segon cicle: recursos de qualsevol tipologia
seleccionats conjuntament amb el professorat,

2. adreçada al tercer cicle, professorat i investigadors: llistes de bases de dades,
revistes, cerca d’articles, etc.

I que alhora aquestes guies continuen sent útils per al personal bibliotecari.
— Un canvi d’estructura en les guies temàtiques s’ha de fer tenint en compte altres

processos, per exemple: la definició del CRAI de la UPF, el procés de transició
cap a Bolonya, la relació amb el PQE, el canvi de sistema d’automatització de la
Biblioteca, etc.

— Cal potenciar la relació amb el professorat de manera que hi hagi un posiciona-
ment de la Universitat encoratjant la col·laboració professorat-Biblioteca, tot
aprofitant el moment de canvi de model educatiu. És imprescindible la col·labo-
ració del professorat en l’elaboració de les pàgines temàtiques per assegurar-ne
l’èxit. I en general, cal potenciar i millorar les relacions amb els nostres usuaris.

S’espera que en els propers dos anys es puguin desenvolupar i concretar totes
aquestes idees. En qualsevol cas, hi ha un camí a seguir que ha de permetre aconseguir
un ús més intensiu dels recursos i els serveis que ofereix la Biblioteca, tant per part dels
estudiants, com del professorat.
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