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RESUM: Es presenta el servei de sumaris de la Biblioteca de la Universitat de Barcelo-

na. Els usuaris del servei poden consultar, a través de la web de la biblioteca, els su-

maris de les revistes subscrites i rebre els que desitgin per correu electrònic. El servei

permet racionalitzar la inversió en subscripcions i mantenir l’usuari puntualment in-

format.

Aquest any la Biblioteca de la Universitat de Barcelona (BUB) ha invertit en
subscripcions a revistes més del 85% del pressupost total per a comprar mate-
rial bibliogràfic, bastant més del que es calcula correcte, fins i tot per a una
col·lecció universitària. Durant els darrers vint anys el cost de la informació
científica ha augmentat continuadament, però els pressupostos no, i això està
afectant el creixement i la renovació de les col·leccions de monografies i altres
materials, i el propi creixement en títols nous de la col·lecció de revistes.

Mentrestant creix i es diversifica l’oferta de productes d’informació en to-
tes les àrees de coneixement, i naturalment la demanda: es creen nous en-
senyaments i noves línies de recerca, els recursos s’usen més i en entorns més
multidisciplinaris. Òbviament el fet de tenir el 85% del pressupost captiu de
les fórmules de subscripció anual no millora la flexibilitat ni la capacitat de
maniobra que ens cal als bibliotecaris per a satisfer aquestes demandes, i es
comença a parlar d’insostenibilitat de les col·leccions, almenys tal com les con-
cebíem fins ara.

Una de les línies d’acció aprovades per al període 1999-2002 consisteix a
racionalitzar la inversió en subscripcions. Esperem reconduir aquesta situació
a proporcions més correctes si accedim a les versions digitals de les revistes i
eliminem així títols de paper duplicats als campus, si compartim recursos
consorciadament i si tendim a utilitzar més els serveis d’obtenció d’articles
que les subscripcions a revistes.
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L’altra línia d’acció consisteix en l’explotació dels recursos d’informació
que ens costen més cars: potenciar l’ús de les publicacions electròniques per
a la recerca i la docència, enllaçar dels registres de les bases de dades als arti-
cles de revista a text complet i elaborar un producte i un servei de sumaris.

Els serveis de sumaris han estat tradicionalment presents a les biblioteques
com una de les formes més immediates d’accedir als continguts de les revis-
tes científiques, des dels butlletins de sumaris elaborats pels bibliotecaris a ba-
ses de fotocòpies i d’acord amb uns perfils temàtics, als butlletins setmanals
del Current Contents que després van sortir en disquet i ara són una de les ba-
ses de dades més consultades –i més cares– del ISI.1 I des de l’arribada d’In-
ternet els editors publiquen puntualment els sumaris de les seves publica-
cions, com una forma d’anunciar-ne els continguts.

La idea d’utilitzar les tecnologies de reconeixement òptic de caràcters ja
se’ls va acudir fa anys a les agències de subscripcions. Quan reben les revistes
subscrites pels seus clients, abans de reenviar-les n’escanegen les taules de
continguts i alimenten una base de dades que els clients poden consultar per
Internet o descarregar en formats importables.

EL PRODUCTE

La BUB compra aquests sumaris a l’agència de subscripcions en format de
text delimitat i els importa a una base de dades desenvolupada a la bibliote-
ca, en la primera fase (1997) sobre Unix i una aplicació de lliure distribució
i en la segona (1999) sobre MS-Access i IIS, consultable per tant via web.
Importem només els sumaris de les revistes a què estem subscrits, les que els
usuaris saben que trobaran a la biblioteca, al prestatge si són impreses o a la
intranet si són digitals.

Però com que no totes les subscripcions es gestionen a través de l’agència,
ni l’agència processa els sumaris de totes les revistes que gestiona, prop d’un
miler de títols, entre els quals totes les revistes locals i moltes subscripcions
que s’obtenen directament de l’editor, quedarien exclosos del producte.

Aquest miler de títols es processa a la biblioteca tal com descrivim més avall.
I el conjunt forma la base de dades de sumaris, que per exigències del contrac-
te només és consultable a la intranet, però que és molt similar a la que manté
el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) – que es va
crear mesos després amb el mateix format i aplicació, un programa de lliure
distribució per a publicació de bases de dades al web.
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Pantalla de cerca

Els usuaris accedeixen via web a una pantalla de cerca on poden introduir
paraules del títol o bé fullejar l’índex. Els usuaris registrats al servei de suma-
ris reben per correu electrònic els sumaris elegits, en un format molt similar
al que es genera per pantalla, cada cop que aquests s’actualitzen a la base de
dades. D’aquesta manera un usuari pot mantenir-se puntualment2 informat
de tot el que es publica a les revistes del seu camp d’interès, i alhora desco-
brir punts de contacte amb altres disciplines. Com ens escrivia un usuari:
“…no sabíem que la universitat disposava de tantes revistes interessants, a part de

les estrictament dedicades a la nostra especialitat.” I un altre: “No us imagineu com

de senzilla s’ha tornat la nostra vida amb les noves eines per localitzar articles de re-

vistes”.
A la BUB ens agrada dir que, de tots els productes i serveis de la bibliote-

ca, aquest és el que ens costa menys esforç i el que dóna millors resultats, en
satisfacció dels usuaris i en augment de l’ús de la col·lecció de revistes. De
les tasques de control de les publicacions periòdiques segurament aquesta és
la més rendible, ja que avisa l’usuari interessat que la revista ha arribat, i li
mostra els continguts. Alhora actua com una base de dades de tots els arti-
cles disponibles a la Biblioteca i permet difondre l’existència de publicacions
a totes les àrees d’interès.
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2. Més puntualment pel que fa als sumaris escanejats a la biblioteca, no tant, o amb no tantes garan-
ties, pels que s’importen de l’agència de subscripcions



Índex de títols

Pantalla de la revista

Actualment (en data 14.12.99) es registren més de 1.000 visites mensuals
a la pàgina del servei de sumaris, i s’envien per correu electrònic els su-
maris de 2.014 títols diferents a 547 subscriptors de la comunitat univer-
sitària.
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Mitjana de visites mensuals a la base de dades

Hem aprofitat les eines de publicació al web, que generen codi HTML,
per a crear enllaços que permetin navegar a altres aplicacions relacionades.
A la pantalla de cada revista s’enllaça amb el catàleg per a veure’n les localit-
zacions, l’estat de la col·lecció i el text complet si la revista és digital, es per-
met registrar-se al servei i s’hi mostren els sumaris disponibles.

Pantalla del sumari
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COM PROCESSEM ELS SUMARIS A LA BUB

Hem seleccionat prop de 1.000 títols, els que no ens arriben amb els suma-
ris de l’agència, però que en canvi considerem rellevants per als usuaris.

Quan la biblioteca rep una d’aquestes revistes, a més dels procediments
habituals de segellat, protecció i control de recepció, es procedeix a intro-
duir les dades del sumari a la base de dades. Si la biblioteca rep poques re-
vistes, aquestes s’entren directament a la base de dades. Aquesta és accessible
per web, i només cal que el bibliotecari s’identifiqui amb nom d’usuari i
contrasenya. A partir de la identificació, la pantalla li mostrarà els títols que
introdueix habitualment, i li permetrà crear-ne de nous, però portarà el
control de duplicats de manera que cada revista només la pot introduir una
biblioteca.

Pantalla de gestió de la revista
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Per a identificar la revista utilitzem el número ISSN. Si no en té, el subs-
tituïm per l’identificador bibliogràfic que té la revista al CCUC.3

Si la biblioteca ha d’introduir una quantitat important de revistes utilitza
un escàner de línies molt similar en prestacions, format i preu als que fem ser-
vir per als codis de barres dels llibres i els carnets de lector. Això ens permet
d’optimitzar molt un procès que amb un escàner de sobretaula seria llarg i
complicat: caldria capturar tota la pàgina del sumari, eliminar els gràfics,
anuncis i tots els textos innecessaris, aplicar un procés d’OCR i col·locar ca-
da autor, cada títol, etc., al seu lloc a la base de dades. Amb el nostre proce-
diment, només cal llegir per ordre els autors, títols i pàgines, i el lector s’en-
carrega de traslladar el text, ja reconegut, al camp corresponent de la base de
dades. Després d’un període d’adquisició d’habilitat manual amb l’escàner,
els bibliotecaris valoren el seu ús molt positivament.

També cal tenir en compte que la càrrega de treball és menor del que sem-
bla, i per descomptat que és molt menor que la de realitzar un butlletí de su-
maris tradicional. Per a una biblioteca que hagi de processar 60 o 80 títols, si
es calculen les periodicitats, el resultat serà d’uns 7 o 8 títols setmanals, que
es processen en un parell d’hores. Com que l’accés a l’aplicació es fa via web,
es pot realitzar des de diferents punts de treball, per exemple des de les esta-
cions de préstec o les de control de recepció de publicacions periòdiques.

Pantalla d’introducció de sumaris
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Si el procés d’escanejat es fa puntualment té el valor afegit d’actuar justament
com un control de recepció de les publicacions periòdiques –el que al sistema que
utilitzem es diu check in i que, basat en el format MARC de holdings, produeix als
OPAC el missatge “es rep actualment”. Però amb els següents avantatges:

— l’usuari rep l’avís d’arribada de la revista al seu correu electrònic;
— l’avís d’arribada inclou els continguts;
— la càrrega de treball per la biblioteca és menor;
— i produeix menys errors.

Les millores previstes per al gener del 2000 inclouen les estadístiques dinà-
miques d’ús, la cerca per paraules en els títols dels articles i cognoms dels au-
tors, ara que la base de dades ja té prop de 40.000 sumaris, i la connexió amb
el formulari per a sol·licitar fotocòpies d’articles de revistes impreses des de
qualsevol punt de la UB.

Els sumaris dels mil títols que processa la BUB aviat formaran part també de
l’aplicació posada en marxa pel CBUC, juntament amb els que produeixen al-
tres centres, ja que totes les característiques esmentades –el format estàndard dels
registres, la portabilitat de l’aplicació, i la valoració positiva de bibliotecaris i
usuaris– el fan un producte idoni per a la cooperació entre biblioteques.

Fitxa tècnica

Descàrrega FTP del servidor de Swetsnet: 3.500 títols que s’actualitzen setma-
nalment.

Format: text delimitat per coma

Entrada de dades via web de prop de 1.000 títols des de 21 ubicacions diferents,
a taules mdb, i actualització també setmanal.

La base de dades s’ha muntat sobre MS-Access, amb programació asp per a ge-
nerar les pantalles web, tant de l’aplicació de consulta com la d’entrada de dades.

Adreça de consulta: http//lluna.bib.ub.es/sumaris

lluna.bib.ub.es és un servidor NT (un Pentium II a 350 Mhz, amb 128 Mb de memò-
ria RAM) amb MS Internet Information Server, accessible per Internet amb auten-
tificació d’adreça IP (= intranet)

En el seu tercer any de vida la base de dades conté (en data 14.12.99) 37.687
sumaris de 4.312 revistes.

2.014 títols diferents s’envien per correu electrònic (en data 14.12.99) a 547
subscriptors de la comunitat universitària.
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