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1. QUINA APORTACIÓ CONSIDERES QUE HA TINGUT LA TEVA ESTADA EN 
LA UNIVERSITAT DE DESTÍ  

 
La institució on he fet la meva estada Erasmus ha estat la Biblioteca de la 
Universitat d’Estocolm (USU). 
El naixement  de la institució data el 1878, quan va ser fundada com a Escola 
Superior d’Estocolm amb la finalitat d’oferir una alternativa “popular” a les 
universitats més tradicionalistes de Suècia. El 1960 l’Escola Superior passar a 
ser Universitat estatal. 
 
A dia d’avui, la Universitat d’Estocolm, apareix entre les 50 universitats més 
prestigioses d’Europa i entre les 100 més ben considerades de tot el món. La 
seva comunitat universitària està formada per 70.000 estudiants, 1800 
doctorands i 5000 membres de personal. 
 
Ambdues institucions (la Universitat d’Estocolm i la Universitat de Barcelona) 
tot i les seves diferències (anys de vida i dimensions) tenim maneres de 
treballar molt similars. 
 
En el meu segon dia d’estada vaig fer una presentació a la Biblioteca de la 
USU per tal que tot el personal de la comunitat bibliotecària interessat, pogués 
conèixer breument la història de la UB, l’organigrama i composició del CRAI i 
les meves tasques laborals. 
Personalment, estic molt contenta de la resposta ja que van assistir-hi una 
vintena de persones i moltes d’elles van fer preguntes i aportacions, va ser una 
presentació dinàmica. 
 
Després d’haver estat cinc dies treballant amb diferents àrees de la biblioteca 
i personal divers, puc explicar que un dels temes pel qual han mostrat més 
interès ha estat sobre la política d’accés obert de la Universitat de Barcelona i 
el nostre repositori insitucional: Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. 
 
En concret els hi ha agradat molt com des del CRAI gestionem la publicació 
en format digital de les publicacions en accés obert derivades de l'activitat 
docent, investigadora i institucional del professorat i d'altres membres de la 
comunitat universitària al nostre repositori.  
 
 
2. VEUS ALGUNA APLICABILITAT, A CURT I MIG TERMINI, A LA TEVA FEINA 

A LA UB DE L’EXPERIÈNCIA DE LA TEVA VISITA ERASMUS A LA 
INSTITUCIÓ ESTRANGERA.  

 

Una de les tasques que realitzo al CRAI de la UB és la de donar suport al 
personal docent i investigador que vol editar o edita una revista científica en 
format electrònic i que està (o vol estar) allotjada al repositori RCUB. Revistes 
Científiques de la Universitat de Barcelona. 
 
A la Universitat d’Estocolm he conegut el departament i el personal que realitza 
aquestes tasques. D’ells he après temes concretes que són aplicables a la 
meva feina:  
 

http://diposit.ub.edu/dspace/
http://revistes.ub.edu/index.php
http://revistes.ub.edu/index.php
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 definir una política de revista institucional 

 definir un comitè de publicació (comitè editorial) 

 redactar unes directrius per a iniciar el Consell Editorial d’una revista 

 elaborar un document amb els requeriments i requisits a tenir en compte 
abans d’iniciar una revista i on els responsables de la revista puguin 
explicar la seva idea de revista (temàtica, públic, estratègia a seguir, 
finançament etc). 

 realització de trobades informals amb els editors per escoltar les seves 
propostes i inquietuds. 
 

També és interessant el suport que des de la biblioteca s’ofereix als doctorands 
per la publicació de la seva tesi en format paper (assessorament en aspectes 
formals i de disseny i l’obligatorietat de publicar-les totes amb un mateix 
format). 
 
Un altra aspecte que m’ha agradat, ha sigut molt l’organització de les seves 
biblioteques (espais molt funcionals i versàtils) dissenyats de tal manera que 
permet que els estudiants trobin el seu espai ideal segons les seves 
necessitats del moment (espai de silenci on estudiar, espai de treball en grup, 
espai amb sofàs per descansar, espai de conversa informal etc).  
 
Un altre dels seus punts forts, és la política d’adquisició de fons. Des de fa uns 
anys que tot el nou material s’adquireix en format electrònic (sempre que això 
és possible) i sota demanda (és a dir en cas que algú sol·liciti un document en 
concret). Aquesta política els hi ha permès: per una banda una reducció 
econòmica i per l’altra poder dedicar més espai físic com a àrea d’estudi enlloc 
de prestatgeries de llibres. 
 
 
3. VALORACIÓ DE LA TEVA EXPERIÈNCIA 

 

Valoro molt positivament la meva experiència erasmus. Ha sigut la primera 
vegada que he realitzat una estada d’aquestes característiques i he trobat 
l’experiència molt enriquidora. 
 
Passar cinc dies en un país estranger, en un espai com el que estic 
acostumada però molt diferent (biblioteca universitària) i conèixer en primera 
persona com treballen i s’organitzen les tasques diàries professionals del meu 
sector és un aprenentatge excel·lent i satisfactori. 
 
Personalment m’he sentit molt ben atesa i valorada per tot el personal de la 
Biblioteca de la Universitat d’Estocolm i ha sigut reconfortant, també, notar el 
seu interès per la meva institució i la nostra manera de treballar. Al cap i a la 
fi, salvant distàncies i diferències, arribes a la conclusió que els objectius, 
fluxos de treball, tarannàs, preocupacions... entre institucions publiques i 
universitàries no són tant diferents.  
 
A més, hi ha hagut molt bona sintonia amb algunes de les persones que he 
conegut i amb les que ja hem comentat d’estar en contacte per seguir 
compartint coneixences. 
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4. IMATGES 
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