
Nous reptes
per ais provéídors

de servéis d'informació

ALICE KEEPER*

Parlar de fonts primaries i secundarles i d'obtenció de documents originals
potser passará a la historia d'aquí a molts pocs anys. Ens trobem en un sector en qué Tú-
nica cosa clara es que ningú ho té ciar. Sembla que abans tothom tenia el seu paper deli-
mitat, pero actualment la tradicional cadena de la ¡nformació es un veritable garbuix de
possibles vies de transmissió. Ens trobem que tothom fa diversos papers i a Tusuari se l¡
presenten múltiples opcions. La competencia entre els proveidors-intermediaris es cada
vegada mes gran i alguns quasi s'estan quedant sense marges comerciáis. Al final, els que
teñen el poder son els propietaris/productors de la informació.

Introdúcelo

«Ens veiem davant d'un precipici -"a valí de la mort"- i no sabem si podrem
saltar cap al nou segle». Aqüestes van ser les paraules d'un directiu d'una empre-
sa editorial nord-americana, reconeguda internacionalment i guardonada amb
premis per servéis innovadors a Internet, que publica índexs sobre temes cientí-
fics. Segurament sorprendria els milers d'usuaris deis seus servéis d'arreu del
món sentir aquesta visió tant poc optimista.

Qué li passa a aquest senyor? Dones, el que está passant a moltes empreses
de l'entorn de la informació i la documentació i que podríem anomenar «Síndrome
d'lnternet», es a dir, el problema de com enfrontar els reptes que comporten els
nous mitjans per a la creació i distribució d'informació.

Com es de suposar, des de DOC6, una petita empresa dedicada a vendré ser-
véis d'informació automatitzada a biblioteques i centres de documentació, hem
pogut constatar els avengos deis últims anys experimentáis pels nostres clients
-l'expansió de l'automatització, l'augment en l'ús d'lnternet tant per a l'accés a
fonts d'informació com per a la comunicado professional (correu electronic,
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IweTel, etc.). Al mateix temps, hem pogut seguir l'evolució viscuda per part dels
nostres provéídors de servéis d'informació.

Alguns dels canvis dels últims anys, ja prou coneguts, son:
• millora en les telecomunicacions
• major potencia dels components informatics
• augment de la informado disponible en format electronic
A aqüestes tendencies relacionades amb la infraestructura, se n'ha d'afegir

una altra: el nou protagonisme de I'usuari final que exigeix, cada vegada mes,
Faeces al document original i, en molts casos, es tan o mes expert en el domini
de les noves tecnologies i l'ús d'lnternet que el bibliotecari o documentalista.

Intento, en aquest article, donar una visió deis reptes ais quals s'enfronten
sobretot les empreses editorials i distribuidores de bases de dades, pero que
d'una forma o altra afecten tots els que es traben involucrats en diferents aspee-
tes de la distribució de servéis d'informació.

¡.'experiencia d'editorials de fonts primaries

Annette Herholdt, d'Elsevier Science, en un article publicat a The electronic
library\ explica que els provéídors d'informació, en el moment d'idear nous pro-
ductes, han de teñir en compte les questions següents:

• En un món ideal, quin seria el desideratum dels usuaris?
• Quines son les noves tecnologies i com afecten els productes actuals?
• Amb aquesta tecnología, quins productes d'interés per ais usuaris es poden

desenvolupar?
A través d'aquests provéídors amb algún deis quals hem pogut parlar, sabem

que es traben amb els reptes següents:
• Han d'endevinar quins canvis de tecnología hi haurá d'aquí a pocs anys

(com, per exemple, la introducció rápida i arrasadora de la WWW en els
últims 2 anys).

• Els desitjos dels clients moltes vegades triguen a traduir-se en compres
reals.

Aquest desfasament entre la promesa de la tecnología i la capacitat del client
per adoptar-la fa que moltes editorials hagin d'invertir molt en el desenvolupament
de nous productes, tot mantenint els tradicionals en paper.

Al mateix temps que les editorials es veuen pressionades per l'evolució de la
tecnología i per les exigencies dels clients, també es veuen amenacades pels can-
vis en l'entorn editorial a causa de la conjuntura de diferents industries que també
s'interessen en la informació electrónica, com ara les empreses informátiques.

1. Herholdt, Annette, «Developments in electronic access to biomedical information: a database
producer's views». The electronic library. 13:4 (August 1995), p. 287-292.
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Com deia recentment un ponent a una conferencia sobre l'edició multimedia inter-
nacional:

«Ja no existeixen 'fronteros' i moltes empresas senten l'amenaca tant
dels grans grups de mitjans de comunicado com de peí/fes empreses de
R+D de nova creado i altament ágils. La seva por es comprensible i, cer-
tament, no es deguda a la mera paranoia.»

Donant fe d'aquesta realitat, en una recent xerrada organitzada a Barcelona
per SOCADI, Arnould de Kemp, director de márqueting internacional de Springer
Verlag, va parlar francament de les estratégies d'una editorial tan reconeguda
com la seva. Va explicar com les editorials es traben abocades en dos processos
divergents: d'una banda, han de mantenir la impressió en paper, que es el suport
que la gent encara compra i, de l'altra, han de desenvolupar la revista electrónica
que -tot i que les institucions encara no les compren- será el futur suport d'infor-
mació científica. També va obrir interrogants a la capacitat de les editorials de
mantenir aquesta doble inversió sense saber quan comengará a ser rendible l'e-
dició electrónica, es a dir, quan comengaran els subscriptors a comprar única-
ment les revistes electróniques.

De Kemp va anunciar que I'any vinent Springer publicará a Internet unes 150
de les seves revistes gratuítament per als subscriptors actuals. Aixó es fará segu-
rament, no amb un espirit benéfic, sino perqué l'editorial ha de provar nous
models d'edició de revistes i ha d'aprendre com les utilitzará la gent. En les pro-
ves fetes per Springer fins ara, sembla que no hi ha cap subscriptor que llegeixi
tots els articles d'un número de revista electrónica. Si aquesta tendencia segueix
i aixó pot confirmar-se, posa en dubte la viabilitat del format actual de revista -la
recopilació d'articles- per al model futur.

Fa uns mesos, va publicar-se un article a Information world review2 sobre la
inauguració de servidors web de dos diaris molt coneguts: The Times (Regne
Unit) i 7776 New York Times (Estats Units). El fet curios que ressaltava l'article era
que les actuacions de les dues empreses davant deis mateixos condicionants
eren completament contradictories.

Tant una com l'altra veien que Internet els permetia arribar a gent que viu a
llocs on no es ven el diari en paper. Per als anglesos, aixó volia dir que, per tant,
es podia oferir l'accés gratuítament. Amb el mateix argument -el fet que es trac-
tava d'un public nou- els nord-americans van decidir cobrar-ne l'ús (per cada arti-
cle capturat i, a mes a mes, un preu anual per a institucions estrangeres).

Aquesta diferencia també queda reflectida en la política de cada institució
quant a fitxers retrospectius. El 77mes anirá construint una base de dades históri-
ca, mentre el New York Times solament donará accés als articles dels últims dies,
per no posar en perill la seva relació amb els hosts tradicionals que ja portaven la
base de dades de histórica d'aquest diari.

2. «Newspapers on the web increase searchers' choice». Information world review, no. 111 (Feb.
1996), p. 1-2.
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Aquesta divergencia il-lustrativa del panorama general es deguda al desconei-
xement de I'abast del nou mercat, dels rises dels productes actuals i del perfil de
I'usuari del futur; segurament es veuran canvis -possiblement canvis radicals- en
el plantejament d'un o de tots dos diaris.

¡.'experiencia de distribu'idors de bases de dades

En una entrevista recent, David Buckle, exdirector d'OCLC-Europe, va expli-
car el rise inicial que suposava per a OCLC oferir la tarificació per cerca quan es
va introduir el servei de FirstSearch [Vegeu «FirstSearch: un servei en línia per a
I'usuari final», Item, num. 16 (gener-juny 1995), p. 34-42.]

Va donar l'analogia següent per explicar la rao de la ¡ncertesa per part dels
provéídors de bases de dades. En paraules seves:

«Si vens bitllets per pujar a ¡'autobús, has de vigilar que hi pugi prou
gent cada día per pagar íes despeses, mentre que si vens un abonament
anual, no t'importa quanta gent hi pugi perqué ja has venut el servei enca-
ra que no s'utilitzi.»

En el cas de FirstSearch, la venda de «bitllets» per a la cerca a les bases de
dades ha tingut un gran éxit, la qual cosa ha posat al descobert la necessitat exis-
tent d'aquest tipus de plantejament per part de biblioteques i usuaris finals.

Obtenció de documents versus subscripcions

Malgrat l'experiéncia positiva de servéis com FirstSearch i la tendencia de les
biblioteques i els usuaris finals a obtenir el document desitjat en Hoc de pagar una
subscripció a una publicació «cara», aixó no canvia el fet que les editorials i dis-
tribu'ídors de bases de dades prefereixin el model de subscripció. Encara no se
sap quin impacte tindran sobre les revistes els servéis que faciliten accés a text
sencer en línia o a través deis provéídors de documents.

Per donar un exemple, una biblioteca pot deixar de subscriure's a una revista,
optant per fer el seguiment d'aquesta a través de bases de dades de sumaris,
com ara ContentsFirst, i adquirint-ne els articles realment d'interés. En el cas de
FirstSearch, també s'ofereix la possibilitat de transmetre a l'adrega de correu
electronic de I'usuari final les referéncies, sumaris i, quan hi es, el text complet de
l'article.

Competencia en l'oferta

El següent cas teóric ¡I-lustra el nivell de complexitat que pot arribar a pre-
sentar-se a tots els agents implicáis en la cadena de la provisió de servéis

31



Alice Keefer — Nous reptes per ais proveídors de servéis d'informació

d'iriformació: editorials, hosts, distribuídors i biblioteques. Una editorial (D1) pot:
• Comercialitzar els seus titols en paper.
• Donar el dret d'accés en línia a un host tradicional (D2).
• Passar els drets dels CD-ROM a una altra empresa (D3) que també ofereix

al client la possibilitat de volcar el contingut dels CD-ROM a disc dur a la
xarxa institucional.

• Posar la seva base de dades al WWW per a un accés al text sencer, possi-
blement gratu'ítament per ais seus subscriptors de la publicado en paper, i
en competencia directa amb els seus propis distribuídors.

En un cas com aquest -que no dista de la realitat actual- les opcions per ais
clients es multiplicarien (vegeu resquema a continuació), mentre que els marges
disminuirien per ais distribuídors, possiblement fins a eliminar-ne a un o a uns
quants.

OPCIONS PER DISTRIBUIR INFORMACIÓ ELECTRÓNICA

Suport Distribuidor Possible tipus de tarifa

Paper D1 -Subscripció anual

Host tradicional D2 -Temps de connexió i registres
capturáis

CD-ROM D3 -Subscripcions anuals
(monousuari i xarxa)

Disc dur D3 -Ucencia d'ús multiusuari

WWW D1, D2, etc. -Subscripció
-Per cerca
-Llicéncia d'ús multiusuari
-Gratüítament amb la
Subscripció previa en un altre
suport

Com escollir l'opció mes adient?

Cada opció té els seus avantatges i inconvenients; i, a mes a mes del preu,
s'han de comparar altres factors que influeixen en l'elecció del suport idoni per a
cada institució, com:

• volum d'ús
• nivell calculat d'ús simultani
• nombre total d'usuaris potenciáis
• qualitat de les comunicacions
• ¡nterfície (facilitat d'ús, amigabilitat, idioma, etc.)
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• infraestructura local
• dispersió física dels usuarls
• necessltat d'obtencló de documents
• subscrlpcions al mateix titol en altres suports

Conflictes entre els diferents agents en el sector de la informado

Les noves tendencies d'accés a informació via Internet i el fenomen de l'ob-
tenció de documents, en Hoc de mantenir subscripcions, han fet que al món de
l'edició académica/ científica s'hagin iniciat lluites obertes entre sectors que, fins
ara, s'havien considerat col-laboradors. Intentaré resumir la situado en algunes de
les árees mes conflictives:

• autors/editorials de fonts primaries
• universitats/editorials de fonts primaries
• editorials de fonts primaries/editorials de fonts secundarles

Autors/Editorials: L'autor d'un article científic escriu básicament per a altres
especialist.es del seu camp. Els lectors, a base de la seva lectura, arriben també
a ser autors. Fins aquesta década, el vehicle per difondre els texts eren les revis-
tes especialitzades. Amb la connexio Internet, la comunicado directa i immediata
entre dos investigadors ja es possible, sense necessitat de passar peí procés d'e-
dició formal. En alguns camps les iniciatives deis mateixos investigadors han arri-
bat a posar en perill la supervivencia de revistes especialitzades, com es el cas de
la base de dades de Los Alamos National Laboratory, desenvolupada per P.
Ginsparg amb el propósit d'agilitar l'intercanvi deis resultáis d'investigació en el
camp de la física teórica.

S'han de reconéixer, de totes formes, els valors afegits de les revistes tradi-
cionals, que encara no s'ofereixen com a prestacions estándard en moltes publi-
cacions disponibles a Internet, com:

• correcció de textos
• normalització de presentació, vocabulari
• filtre per seleccionar els autors/articles mes destacáis
• eines per a l'ús: sumaris, índexs, grafios
• informació addicional: cartes, ressenyes de llibres, calendaris de congres-

sos, etc.

Universítats/Editorials: Les universitats i institucions d'investigació, en la majo-
ria deis casos, paguen el sou dels investigadors. Fins ara no teñen cap dret sobre
el destí del text, ja que el dret d'autor normalment es passava a I'editorial. A mes
a mes, aqüestes institucions també teñen biblioteques que son en gran mesura
les que compren i, per tant, ajuden a mantenir les revistes. Les universitats, sobre-
tot, han comengat a rebel-lar-se en contra, tot demanant control sobre el dret
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d'autor ¡, al mateix temps, buscant formules per distribuir els resultáis obtinguts
pels seus ¡nvestigadors entre la comunidat universitaria sense haver de passar per
les editorials comerciáis.

Editorials de fonts primaries i secundarles: El tercer punt de conflicte s'ha
obert entre les editorials primaries i secundáries. Fins ara, aquests dos grups
mantenien una relació d'estreta col-laborado, ja que una revista indexada en una
font important tenia mes possibilitats de ser coneguda i utilitzada. Pero ara hi ha
editorials que, davant del descens de les subscripcions i l'augment de costos es
veuen obligades a cobrar la subscripció a les editorials que publiquen els indexes.
De fet, les editorials primaries veuen com les secundáries els fan cada vegada
mes la competencia en un mercat cada vegada mes reduít, ja que moltes biblio-
teques prefereixen anul-lar una revista si aixó es necessari per poder mantenir un
índex que els dona accés al contingut de moltes mes publicacions.3

Conclusió

Charles Dickens, en la seva novel-la Tale of Two Cities, fa referencia a la
Revolució Francesa de la següent manera: «It was the best of times; it was the
worst of times;... it was the spring of hope, it was the winter of despair; we had
everything before us, we had nothing before us.» En certa manera, aixó podría
descriure l'estat d'ánim contradictori d'alguns que es traben enmig de la revolu-
ció electrónica actual, davant de les promeses i perills que representa per ais pro-
veídors de servéis d'informació.

3. «A/fe/s pronostica una crisis en el sector secundario». Information world en español, no. 37
(septiembre 1995), p. 9.
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