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La diversitat de característiques de les biblioteques petites i mitjanes es fa
palesa quan es tracta d'estudiar els elements que ¡ntervenen en la presa de decisions,
el grau d'intervenció dels professionals, la informado que utilitzen i les necessitate que
detecten.

La primera fase del projecte DECIMAL, ja finalitzada, s'ha central en la recollida de
dades previa a l'especificació deis requeriments d'un módul de suport a la presa de deci-
sions, destinat a aquest tipus de biblioteca.

Les dades recollides en la revisió bibliográfica i en la recerca qualitative i quantitative
permeten identificar quines son les decisions mes sovint assumides pels bibliotecaris així
com les fonts d'informació mes utilitzades, i altres questions relatives al procos de presa
de decisions, com el grau de col-laboració en el si de l'organització, les principals limita-
cions del bibliotecari en aquest ámbit, etc. L'article está centrat en els resultats obtinguts
a les biblioteques catalanes, pero es presenten també a tall de comparado els resultats
globals i els del conjunt de l'Estat.

1. Marc del projecte DECIMAL

L'article que presentem es basa en els primers resultats d'un projecte de
recerca en curs sobre la presa de decisions a les biblioteques petites i mitjanes,
en el qual participa I'Escola Universitaria J. Rubio i Balaguer de Biblioteconomia i
Documentació.

El projecte DECIMAL (DECIsion-MAking in Libraries: the development of a
decision suport module for integrated library systems) está finangat parcialment
pel Programa de Biblioteques de la Direcció General XIII de la Comissió Europea
i s'emmarca en el tema 18 bis de la línia d'acció IV (Estimulació d'un mercat
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europeu de productes i servéis telematics específics per a biblioteques) del tercer
programa marc de recerca i desenvolupament tecnológic.

El tema 18 bis inclou els quatre projectes relacionáis amb la recerca i el desen-
volupament de models i eines de suport a la presa de decisions a les biblioteques:
DECIDE, DECIMAL, EQLIPSE i MINSTREL. Es parteix de les dades quantitatives
i en menor grau qualitatives que proporcionen els sistemes d'automatització en la
gestió dels processes i operacions de la biblioteca segons models tradicionals, i
s'intenta arribar a un consens sobre la forma en qué aqüestes dades s'haurien de
produir, explotar i integrar en els processes de presa de decisions.

El projecte DECIMAL es coordinat peí Department of Library and Information
Studies de la Manchester Metropolitan University i hi participen l'empresa
Inheritance Systems Ltd., la biblioteca de I'University College d'Oxford, el
Departament de biblioteconomia i documentació de l'Universitá degli Studi de
Parma i l'Escola J. Rubio i Balaguer. El seu objectiu es identificar els processes
de presa de decisions a les biblioteques petites i mitjanes, determinar les neces-
sitats d'informació deis gestors bibliotecaris per la presa de decisions, ¡ dissenyar
i desenvolupar un módul de suport que sigui compatible amb un ampli ventall de
sistemes d'automatització.

2. Metodología

La recerca dins del projecte DECIMAL s'ha estructurat en diverses fases. La
primera fase está dedicada a la recollida de dades previa a l'especificació deis
requeriments, i ha comportat una revisió bibliográfica, una recerca qualitativa en
forma de entrevistes semiestructurades amb gestors de biblioteques i la recollida
de dades quantitatives a partir de qüestionaris estructuráis, per tal d'identificar el
que les biblioteques petites i mitjanes demanarien i com utilitzarien un módul de
suport a la presa de decisions.

La revisió bibliográfica s'ha portat a terme per separat al Regne Unit (que ha
incorporat també treballs deis EUA), Italia i Espanya, per identificar les fonts impre-
ses i electróniques produídes a cada país. Es tracta especialment d'investigar els
models de presa de decisions en l'entorn de les organitzacions i en les bibliote-
ques en particular, descrits pels teórics, i determinar el tipus d'informació de qué
disposen els bibliotecaris, la importancia de la informado en el procos de presa
de decisions i l'ús que se'n fa. També s'han recollit experiéncies practiques sobre
el tema en cada un deis páísos.

Les entrevistes s'han portat a terme amb bibliotecaris de cada un deis tres páí-
sos. S'ha utilitzat el métode de I'incident critic com a eina principal de l'entrevista.
Aquesta técnica permet ais entrevistáis expressar experiéncies, idees i
problemes sense la conceptualització previa que requereixen altres técniques i
possibilita que apareguin aspectes d'un tema que d'altra forma quedarien

103



I Mercé Bosch i Constanca Espelt — Qu/n poder de decisió teñen els bibliotecaris...

exclosos. S'ha complementat el métode de l'incident critic amb un qüestionari
que havia estat utilitzat en l'estudi PROLIB.

Els 13 bibliotecaris entrevistats a cada país pertanyen a biblioteques escolars,
d'empresa, de 1'Administració pública, d'institucions culturáis i associacions pro-
fessionals. També s'ha entrevistat a professionals de biblioteca pública, especlal-
ment a Italia, on per les seves característlques especifiques poden ser considera-
des dins del grup de biblioteques petites i mitjanes.

El conjunt de dades emergents de les entrevistes s'ha tingut en compte en el
disseny deis dos tipus de qüestionaris que s'han distribuít per acabar la fase de
recerca. El primer qüestlonari está centrat en les fonts d'informació utilitzades a
les biblioteques en la presa de decisions, i fou elaborat prenent com a base un
estudi de McClure sobre aquest tema en biblioteques universitáries americanes.
El segon está centrat en l'ús de dades estadístiques en la gestió de biblioteques.
Aquest qüestionari inclou una taula de 102 mesures i ¡ndicadors de rendiment
extrets del projecte PROLIB de De Monfort University. Ambdós qüestionaris con-
tenen un bloc de preguntes sobre el nivell de protagonismo ¡ de satisfacció del
bibliotecari en la presa de decisions, així com algunes preguntes sobre les carac-
terístlques del centre (nombre de personal, nombre d'usuaris, nombre d'exem-
plars, sistemes d'automatització utilitzats...).

3. Conclusions de la revisió de la bibliografía i les entrevistes

Al nostre país, la literatura sobre la presa de decisions a les biblioteques, quins
tipus de situacions bibliotecárles exigeixen una decisió, quina informado s'utilitza
o es necessita per prendre decisions i quins son els processes de decisió, es molt
limitada. Mentre que des de fa anys es detecta una clara preocupació per l'ús de
les estadístiques, I'interés per altres aspectes que puguin actuar en els processes
de decisió es forga llmitat fins fa molt poc. Un dels temes que destaca es la rela-
ció entre l'eficiéncia i la qualitat deis servéis donats i s'evidencia una presencia
creixent d'indicadors i mesures de rendiment en la línia oberta per la recerca de
De Monfort University i una versió preliminar de norma ISO.1 El tema central tant
de les 5es Jornades Catalanes de Documentado com de les 4as Jornadas
Españolas de Documentación Automatizada (Gijón), la publicado de la tradúcelo
catalana de Keys to success: performance indicators for public libraries colncidint
amb aqüestes ultimes, les nombrases activitats de formado continuada sobre
gestió I avaluado, i l'experiénda del Programa d'Avaluació de Biblioteques (PAB),2

son alguns deis fets que ens mostren com les mesures i ¡ndicadors de rendiment

1. ISO. Information and documentation: library performance indicators. Draft version. 1995.
2. Programa ¡mpulsat per la Fundacio Bertelsmann, iniciat en 11 biblioteques i actualment en

expansio.
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apareixen cada vegada mes com elements a teñir en compte, sovint amb I'ob-
jectiu final del control pressupostari, la determinado de costos o be per tal de
donar compliment a I'exigencia de dades per part dels organismes que propor-
cionen els recursos economics. Manca pero una reflexió de les motivacions deis
bibliotecaris en l'adopció d'aquests métodes de treball, que pugui portar a deter-
minar quin ha de ser el conjunt de mesures de rendiment comunes per donar
suport a la presa de decisions en un conjunt variat de biblioteques.

Una altra perspectiva a destacar en l'estudi de les eines de suport a la presa
de decisions son les diferencies «culturáis» en la gestió de les biblioteques.
Evidentment la literatura anglosaxona es molt mes abundant, i s'hi traben contri-
bucions teóriques destacables, en canvi la gran majoria de treballs italians i
espanyols corresponen a experiéncies. Pero mes que la diferencia entre els diver-
sos paísos europeus, el que ha posat de relleu la revisió de la bibliografía son les
diferencies entre tipus de biblioteques. L'aplicació de mesures de rendiment es
planteja mes sovint en les biblioteques que formen part d'un sistema, especial-
ment les publiques i universitarios, mentre que les biblioteques petites i mitjanes,
en les quals s'observa mes llibertat de decisió, no disposen encara d'eines flexi-
bles i adequades. Hi ha diferencies entre les biblioteques d'empresa i les bibliote-
ques depenents de l'Administració pública, per exemple, que poden determinar
nivells i estils de presa de decisions ben diferenciáis.

L'análisi de les entrevistes ha permés extreure una serie de dades sobre la
situació en qué es preñen les decisions, les motivacions, els tipus de decisions,
els objectius i la informació utilitzada. Els professionals están interessats a dispo-
sar de dades per contrastar les seves impressions sobre el funcionament del cen-
tre i millorar els servéis ais usuaris. Es constata que la introducció de canvis en els
servéis i les col-laboracions cada vegada mes nombrases amb altres entitats cul-
turáis generen problemes de gestió i limiten la presa de decisions. Malgrat la
diversitat segons la tipología de centres, s'evidencia un interés generalitzat per
avaluar els recursos i servéis i millorar els processos de presa de decisions, si be
es consideren els indicadors molt útils es difícil trabar temps per recollir dades i,
en canvi, els contactes professionals son molt utilitzats.

4. Característiques de la mostra

El mes de juny de 1995 s'enviaren un total de 360 qüestionaris, 60 d'informa-
ció per a la presa de decisions i 60 de mesurament del rendiment a cada país. Els
percentatges de resposta foren molt acceptables en el cas del Regne Unit (55%)
i Espanya (46,6%), mentre que a Italia fou molt baix (13,3%). En el cas d'Espanya
es reberen qüestionaris de 56 centres, 31 deis quals corresponen a Catalunya.

La tipología de centres es variada, tot i que dominen molt les biblioteques
especialitzades (44 qüestionaris rebuts a Espanya), s'hi van incloure també algu-
nes biblioteques escolars i biblioteques publiques que no pertanyen a cap de les
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xarxes existents. La tipología general de biblioteques especialitzades
compren biblioteques mediques, d'empresa, de departaments de l'Administració
pública, d'associacions professionals, de centres d'ensenyament universitari
(amb funcionament independent) i d'altres institucions culturáis publiques o
privades.

A l'hora de parlar de les característiques d'aquests centres comentarem en
primer Hoc el nombre de personal que hi treballa, ja que es un deis trets que s'han
tingut mes en compte per definir les biblioteques com a petites o mitjanes, en
l'ámbit del projecte. Els resultáis mostren que, en un percentatge significatiu, es
tracta de centres portats per un sol professional qualificat, en els resultáis gene-
rals un 38% i a Catalunya un 45% i el nombre mes elevat d'empleats es de 8, en
el cas d'un centre cátala i de 12, en el context europeu. Els centres de
l'Administració pública destaquen ais 3 paísos per teñir un nombre mes elevat de
personal qualificat, a Catalunya hi hem d'afegir 2 centres d'ensenyament univer-
sitari i 2 institucions culturáis que sobrepassen els 3 bibliotecaris.

Un deis aspectes que cal valorar en les característiques de la mostra son les
questions relacionades amb l'automatització d'aquests centres, especialment si
tenim present que l'objectiu final del projecte consisteix en el disseny d'un módul
de suport a la presa de decisions compatible amb diversos sistemes d'automa-
tització. El percentatge de centres que utilitza un sistema d'automatització de
biblioteques es al voltant d'un 60% tant en les dades generals com a Catalunya.
Es mes alt en el cas d'Espanya (70%) peí fet que els centres escollits es desta-
caven per la seva participado activa en la vida professional i per tant no ha de ser
forgosament representatiu de la situació real.

D'altra banda, es detecta que l'ús d'altres programes destináis específicament
a la gestió es molt minim. Els fulls de cálcul son el tipus mes utilitzat, i es tracta
únicament d'un 25% deis resultáis globals; es mencionen també programes d'es-
tadística i processadors de textos.

5. Nivell de responsabilitat del professional en la presa
de decisions

A Catalunya les decisions es preñen majoritáriament de forma conjunta, amb
la intervenció de mes d'una persona o organ (Taula 1). I sembla que els bibliote-
caris creuen que aquesta es la millor fórmula, ja que el grau de satisfacció es forga
alt i els comentaris d'algunes enquestes hi fan referencia. Concretament dos deis
bibliotecaris que assenyalen prendre ells mateixos les decisions, afirmen en els
seus comentaris que desitjarien l'existéncia d'una comissió que assumís un paper
important en la presa de decisions, i que estaría formada per representants de
diferents sectors d'usuaris i responsables de les diverses árees. Aquest funciona-
ment mes participate potencia, segons ells, un coneixement mes aprofundit deis
servéis de la unitat, del seu cost i valor, per part d'altres sectors de l'entitat, i
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d'altra banda pot ajudar el bibliotecari a valorar les necessitats deis usuaris de
forma mes realista.

Organ

Equip directiu
Comissió
Cap d'área
Bibliotecari
Altres
Conjuntament

Catalunya
nombre %

5 16
2 6
2 6
8 26
1 3

12 39

General
nombre %

8 6
8 6
9 6,5

76 55
9 6,5

28 20

Taula 1. Organs responsables de la presa de decisions: nombre de respostes i per-
centatge.

En general els bibliotecaris es mostren satisfets de les decisions que han pres
(Taula 2), tot i que, com veurem, s'afegeixen comentaris ¡nteressants sobre els
problemes que afecten la presa de decisions.

Nivell de
satisfacció

En general satisfet
En alguns casos
Rarament/mai

Catalunya
(30 resp.)

19 63%
10 33%
1 3%

Espanya
(55 resp.)

36 65 %
17 31 %
2 4 %

UK
(66 resp.)

48 72 %
13 20%
5 8%

Italia
(1 5 resp.)

9 60 %
4 27 %
2 13%

Taula 2. Nivell de satisfacció en la presa de decisions: nombre de respostes i percentatge.

Hi ha una serie de problemes que dificulten la correcta gestió del centre. En
primer Hoc, el que mes sovint es comenta es la manca de personal, i en concret
personal administratiu. El bibliotecari ha de desenvolupar diverses funcions i por-
tar a terme tot tipus de tasques, la qual cosa implica manca de temps per a la
gestió i avaluació del rendiment. Un comentari del tipus «el dia a dia absorbeix tota
la jornada laboral» apareix en qüestionaris de diferents tipus de biblioteques. La
manca de sensibilització deis estaments directius envers la biblioteca es un altre
argument comentat. Els bibliotecaris, en aquest cas d'un centre de l'Admi-
nistració pública i d'una biblioteca médica, es veuen obligáis a fer-los conscients
del valor de la informado.

Aquests dos factors es mencionen també amb insistencia en els qüestionaris
anglesos, així com el fet de treballar de forma aliada amb la consegüent dificultat
per obtenir informació d'utilitat per a la presa de decisions, que en el cas de
Catalunya només es mencionat per una biblioteca escolar.

La manca de formació en técniques de gestió es una de les dificultáis que es
mencionen tant a Catalunya com a Italia. Els bibliotecaris traben a faltar coneixe-
ments que els permetin enfrontar-se amb la selecció de les dades a obtenir i com
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utilitzar-les per avaluar el rendiment deis servéis. Una biblioteca pública menciona
també la formació en aspectes de relació i establiment d'acords de col-laboració
amb altres institucions.

En un cas els comentaris son de carácter positiu, demostren el convenciment
i la satisfacció del bibliotecari davant els bons resultáis que ha donat la incorpo-
rado deis métodes d'organització empresarial a la biblioteca. Menciona també la
importancia de facilitar la formació necessária al personal i la possibilitat de con-
tractar servéis d'assessorament externs.

6. Tipus de decisions i fonts d'informació utilitzades

Com s'ha mencionat abans, un deis qüestionaris té com a objectiu recollir
dades sobre quines decisions preñen els bibliotecaris i quines fonts d'informació
utilitzen (vegeu en l'annex la llista de situacions de decisió i les fonts d'informa-
ció). Els comentaris que es presenten a continuació corresponen a les dades
obtingudes a partir del qüestionari d'informació en la presa de decisions, del qual
es van rebre un total de 49 respostes, 17 corresponents a Catalunya i 32 a
Espanya.

Peí que fa ais ámbits de decisió on ¡ntervenen els bibliotecaris, els resultáis no
demostren grans diferencies geográfiques, excepte en el cas de les decisions
sobre personal, on a Espanya i a Italia la intervenció del bibliotecari en els aspec-
tes relacionáis amb la gestió de recursos humans es molt redu'ída respecte al
Regne Unit.

Els bibliotecaris decideixen sobre la compra de llibres, la distribució del pres-
supost d'adquisicions, l'elecció d'un sistema d'automatització, la reorganització
de la biblioteca i l'elaboració del reglament de la biblioteca. La decisió mes mar-
cada amb mes freqüéncia ha estat la compra de llibres i altres materials bibliográ-
fics, presa peí bibliotecari en el 70% deis casos, conjuntament en el 18%, i úni-
cament es tracta d'una decisió externa en l'11% restant. En canvi es mantenen
mes al marge quan es tracta de subcontractar servéis, implementar el cobrament
de servéis, seleccionar personal per a la biblioteca i organitzar un trasllat.

Aquests resultáis globals confirmen en certa manera el que ja s'havia pogut
intuir en la revisió de la bibliografía i en les entrevistes al nostre país. La selecció i
compra de materials bibliográfics i el procés de triar el sistema d'automatització
han estat temes tractats tant en la bibliografía com en les entrevistes.
Concretament, de la llista de mesures i indicadors de rendiment que s'han pogut
identificar en els articles revisáis, els que s'apliquen a les adquisicions conformen
el grup mes nombrós.

Si reconeixem el valor de la informado en les organitzacions es básicament
per la seva contribució a la presa de decisions. La informació disponible en les
organitzacions es molt variada, Kaye en dona la tipología següent:
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Dades numériques
Coneixement factual
Instruccions i ordres
Comandes i sol-licituds
Informes
Normes, reglaments i descripcions
Publicitat i relacions publiques
Opinions i interpretacions
Avaluacions i critiques
Debats i discussions

Pero la bibliografía sobre la informado en la presa de decisions a les bibliote-
ques se centra gairebé exclusivament en la informado obtinguda en estudis d'a-
valuació i mesurament del rendiment. Una excepció es l'estudi de McCIure sobre
biblioteques universitáries on I'autor identifica 19 fonts d'informació i les agrupa
en internes, externes, oráis i escrites. Les fonts mes utilitzades segons els resul-
táis d'aquest estudi de l'any 1980 son els articles de revistes del nostre camp, els
contactes entre el personal bibliotecari i la informació obtinguda en congressos.

El quadre resum de les fonts d'informació utilitzades en les diverses situacions
de decisió (Taula 3) ens mostra la importancia de l'element personal en la presa
de decisions. Factors com la propia experiencia de treball, la intuido personal i els
contactes amb personal bibliotecari i no bibliotecari de dins i de fora de l'organit-
zació han estat consideráis de molta utilitat. Aquests resultáis son coherents amb
les teories de gestió que assignen mes riquesa informacional a les relacions per-
sonals que ais documents escrits impersonals i els documents numerics, pero
d'altra banda, plantegen mes dificultats a l'hora de ser integráis en un módul d'a-
juda a la presa de decisions.

Mentre que ais resultáis generals s'ha valorat en primer Hoc la relació amb el
personal bibliotecari, a Catalunya es dona molta importancia a l'opinió d'altres
bibliotecaris, i tenint en compte que es tracta d'una mostra amb un 45% de cen-
tres amb un únic bibliotecari, aixó té una certa lógica. La valoració de la resta de
personal que treballa a la biblioteca també es forga mes baixa a Catalunya, a la
resta de l'Estat espanyol continua baixant, ja que no es té en compte l'opinió d'a-
quest personal. Mostrant coherencia amb els comentaris, a Catalunya hi ha mes
tendencia a treballar en grup (valoració alta de les comissions).

Peí que fa a la documentado interna es pot apreciar que els bibüotecaris Cata-
lans teñen molt en compte els objectius de la biblioteca, els informes que elabo-
ren i les dades estadístiques que recullen, mentre els resultáis generals mostren
un ús mes ampli de les enquestes ais usuaris.

La utilització escassa de la literatura professional al nostre país es molt evident
en els resultáis tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. El domini de les
publicacions en llengua anglesa i la manca de pressupost deis centres petits per
a les subscripcions especialitzades destinados únicament al bibliotecari ajuden a
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justificar aquesta diferencia. Els documents publicáis que mes s'utilitzen son els
catálegs, en les decisions que afecten a la compra de materials i la instal-lació
d'un sistema de seguretat.

L'ús de la informació electrónica es poc significatiu. En la llista de fonts d'in-
formació s'han inclós dues possibilitats: el correu electronic i les llistes de distri-
bució per una banda, i les fonts d'informació electrónica, en línia i Internet per l'al-
tra. Una única resposta assenyala l'ús d'lnternet com a font per a les adquisicions.
Es evident que la comunicació amb mitjans electronics guanya terreny dia a dia,
i per tant, es possible que en els darrers mesos la situació hagi canviat, sense
anar mes lluny, una realitat que pot potenciar-ne l'ús per part dels bibliotecaris es
el web del COBDC, pero cal teñir present que els centres petits es fácil que no
disposin de facilitáis per a l'ús intern d'aquests recursos.

Catalunya
Ranking %

1
2

3
4

5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

10.6
10.4

7.1
6.6

6.1
5.9
5.7

4.7

4.2
3.8
3.3
3.0
3.0
3.0
2.8
2.3
2.1
2.1
1.6
1.6

n°

45
44

30
28

26
25
24

20

18
16
14
13
13
13
12
10
9
9
7
7

Font d'informació

Experiencia de treball
Altres bibliotecaris/document. de fora
de l'organització
Objectius de la biblioteca
Dades estadístiques / informes elaboráis
per la biblioteca
Venedors
Intuido i opinió personal
Comissions i grups integrals per personal
de la biblioteca
Comissions i grups integrals per personal
d'altres departaments
Personal bibliotecari
Altre personal de la biblioteca
Usuaris interns de la biblioteca
Anuncis, fullets, catálegs
Normativos (internes)
Dades d'enquestes d'usuaris
Associacions de bibliotecaris
Articles de revista del nostre camp
Normes i directrius (ISO,IFU\)
Personal d'altres departaments
Informes de l'empresa
Acord de prestació de servéis

Espanya
%

13.6
7.7

7.9
5.6

6.0
6.8
4.5

3.3

7.0
1.8
3.3
3.1
3.2
3.2
1.9
2.9
1.8
4.6
1.4
0.9

General
%

7.8
7.3

3.9
4.3

5.0
5.1
5.4

3.4

9.0
2.0
4.9
3.9
2.3
5.9
2.4
5.6
2.1
6.4
2.0
1.8*

Taula 3, Ranking, percentage i nombre de respostes de les fonts d'informació mes utilit-
zades a Catalunya.

Analitzant les respostes deis centres Catalans amb un sol bibliotecari, es
manté un paral-lelisme mes exacte amb els resultats generals. Les excepcions
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venen donades pel fet que les dades estadístiques son molt mes utilitzades a
Catalunya, ¡ que en els resultats globals es valoren mes els contactes amb el per-
sonal d'altres departaments i amb els usuarls de la biblioteca. Es reforga la valo-
rado de la col-laborado i treball en comissions amb la resta del personal de la
biblioteca, l'ús de dades d'enquestes d'usuaris i d'articles de revista, en canvi els
objectius s'utilitzen molt menys (de la posició 3 a la 8).

7. Conclusions

Els resultats obtinguts en la primera fase del projecte DECIMAL mostren la
importancia que els bibliotecaris donen a la informació que els proporcionen els
contactes interpersonals i de grup. Juntament amb les dades estadístiques i la
documentació interna son les fonts mes valorades en el procés de la presa de
decisions.

D'altra banda, el fet que els bibliotecaris siguin conscients de la seves man-
cances de formació en l'ámbit de la gestió permet preveure canvis en la forma de
treballar, tant peí que fa a l'ús d'aplicacions informátiques especifiques com a
l'ampliació de les fonts d'informado.

El disseny del módul de suport, objectiu final del projecte DECIMAL, presenta
el repte d'aconseguir la incorporació de dades poc estructurades precedents de
la comunicació interna i externa, dades numériques, i dades textuals precedents
de la documentació tant interna com externa, i proporcionar un entorn de treball
en xarxa ágil entre els professionals, sense problemes de compatibilitat amb els
sistemes d'automatització de les organitzacions.
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Annexes

I. FONTS D'INFORMACIÓ

A. Documents publicats/externs
1. Llibres
2. Articles de revistes del nostre camp
3. Ressenyes de Hibres
4. Articles de revistes que no son del nostre camp
5. Anuncis, fullets, catálegs
6. Normes i guidelines (p. ex. ISO, I FLA)
7. Fonts d'informació electrónica, (p. ex. online, Internet)
8. Informado de llistes de distribució via correu electronic

B. Documents interns
9. Informes de l'empresa

10. Normatives
11. Missió corporativa
12. Objectius de la biblioteca
13. Acord de prestado de servéis
14. Actes de reunions
15. Correspondencia
16. Correu electronic
17. Dades estadístiques o informes elaboráis per la biblioteca
18. Dades d'enquestes d'usuaris

C. Contactes personals
19. Personal bibliotecari
20. Altre personal de la biblioteca
21. Personal d'altres departaments
22. Altres bibliotecaris / documentalistes de fora de l'organització
23. Usuaris interns de la biblioteca
24. Usuaris externs de la biblioteca
25. Venedors, p. ex. representants d'editorials, d'empreses informátiques

D. Contactes a nivell de grups i organismes
26. Comissions i grups integrals per personal de la biblioteca
27. Comissions i grups integráis per personal d'altres departaments
28. Associacions de bibliotecaris/ documentalistes (COBDC, SOCADI)
29. Altres associacions professionals
30. Cursos de formació continua
31. Seminaris,conferencies, congressos
32. Fires i exposicions
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E. Personals
33. Experiencia de treball
34. IntuTció i opinió personal

F. Altres

II. DECISIONS A LES BIBLIOTEQUES

• Seleccionar personal
• Avaluar el personal
• Adquirir materials per a la biblioteca
• Distribuir el pressupost d'adquisicions
• Comprar equipament (p. ex. xarxa de PC, mobiliari)
• Escollir un sistema d'automatització de biblioteques
• Organitzar un trasllat
• Reorganitzar l'espai de la biblioteca
• Instal-lar un sistema de seguretat
• Canviar l'horari d'obertura
• Fixar la missió/els objectius de la biblioteca/un acord de prestado de servéis
• Elaborar reglaments/normes d'ús de la biblioteca
• Establir procediments de protecció de drets d'autor
• Iniciar un servei de teledocumentació
• Avaluar els servéis existents
• Subcontractar servéis
• Cobrar els servéis
• Suprimir un servei
• Introduir un nou servei
• Realitzar una enquesta ais usuaris
• Altres decisions
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