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Les biblioteques universitarias
catalanes a la web
Silvia Argudo*
LI u isa Núñez**

RESUM: Analisiglobal del continent de les pagines web de les biblioteques universitaries cata-
lanes amb comentaris sobre l'ús que s'estafent de la web i el profit que se'n pot treure.

Introdúcelo

El novembre de 1997 fará dos anys que van aparéixer les primeres webs de les
biblioteques universitaries catalanes. Els bibliotecaris que les mantenim ens
trobern ara immersos, en major o menor grau, en la construcció de les biblio-
teques digitals, per una banda obligats pel creixement dels recursos i les
exigencies dels usuaris, i per l'altra, fascináis per les enormes possibilitats de les
tecnologies de la informado. Com diu Roy Tennant,1 "pocs temes de la
biblioteconomia semblen tan calents com el de la biblioteca digital, pero mal-
grat l'escalfor generada, hi ha molt poca Hum: qué son les biblioteques digi-
tals?, com es construeixen i mantenen? Aqüestes i altres preguntes abunden,
mentre que les respostes son poques i esparses." Sabem, pero, que el bon camí
passa per construir be la nostra web, i incorporar-hi els millors productes i ser-
véis digitals al nostre abast.

Es un bon moment, dones, per aturar-se a reflexionar sobre el que estem
fent i com, individualment i col-lectiva.

* S. Argudo. Biblioteca de la Universitat de Barcelona.
** Ll. Núñez. Biblioteca de la Universitat de Barcelona (Directora Adjunta de Personal i In-

formática).
Article rebut l'octubre de 1997.
1. Roy Tennant es Manager del Berkeley Sunsite <http://sunsite.berkeley.edu>, un deis centres pio-

ners en biblioteques digitals



item [ 20 (1997)

Biblioteques analitzades

• BUAB (Universitat Autónoma de Barcelona), http://www.bib.uab.es
• BUB (Universitat de Barcelona), http://www.ub.es/bub/bub.htm
• BUdG (Universitat de Girona), http://biblioteca.udg.es
• BUOC (Universitat Oberta de Catalunya).

http://www.uoc.es/extern97bis/web/fbiblioteca.htm
• BUPC (Universitat Politécnica de Catalunya), http://escher.upc.es
• BUPF (Universitat Pompeu Fabra), http://www.upf.es/bib
• BURV (Universitat Rovira i Virgili), http://www.urv.es/Biblioteca
• BUdL (Universitat de Lleida), http://www.bib.udl.es

S'han mirat també pero no entren en l'análisi:

• BURL (Universitat Ramon Llull), http://www.url.es. L'adrefa es de la
universitat, la biblioteca no té página/es propia/es com a servei. Dins de la
página de cada centre de la universitat s'informa de teléfons i horaris de la
biblioteca del centre concret.
• Universitat Lliure de Catalunya, http://www.ulc.edu/ulc_ca.htm. Es l'a-
dre^a de la universitat, la paraula "biblioteca" no apareix dins les pagines
d'aquesta institució.
• Biblioteca de la Universitat de Vic,
http://www.euv.upc.es/euv/euv.html. La biblioteca té una única i breu
página que dona informació general sobre els servéis, el fons i els horaris.

Continguts

L'análisi del contingut de les pagines web de les biblioteques universitáries
catalanes permet establir un esquema general del tipus d'informació que
aqüestes ofereixen.

En un primer nivell de divisió, trobeni que hi ha tres tipus principals d'in-
formació, la que es basa en informació sobre la institució, la que fa referencia
a les activitats i servéis de la propia biblioteca i la que porta a d'altres institu-
cions o a recursos externs a la biblioteca.

Informació institucional

Aquest tipus d'informació existeix a set de les vuit biblioteques estudiades.
Dins d'aquest grup s'inclouen dades com adreces, horaris i teléfons de la biblio-
teca i els seus punts de servei, directoris del personal i reglaments i normatives.
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Si considerem la web com una eina per a donar informado sobre la biblio-
teca, sembla evident que el primer pas ha de ser facilitar a l'usuari les adreces,
teléfons i horaris de la biblioteca. Es una informado básica i necessária que tots
els centres, amb una sola excepció, ofereixen a les seves pagines. En alguns
casos aqüestes dades son accessibles des de la página principal i, en altres, cal
entrar a pagines de nivell mes específic.

A gairebé totes les webs es proporcionen llistes del personal de les diferents
unitats de la biblioteca. Aqüestes llistes ofereixen nom, teléfon i adrefa de
correu electronic. Només en dues de les biblioteques es possible realitzar cer-
ques per a localitzar una unitat o persona en concret, en un cas amb un direc-
tori d'elaboració propia i en un altre utilit/ant una passareHa amb l'XSOO.

Les universitats catalanes i les seves biblioteques formen part del directori de
cobertura mundial X500, gestionat a Espanya per Redlris. Cada centre es res-
ponsable de mantenir les seves dades i aixó representa una feina de manteni-
ment important si es vol teñir actualitzat. Albora que s'está realitzant aquesta
feina de manteniment, les biblioteques han optat per elaborar directoris o llis-
tats de personal propis, duplicant l'esforc. Un directori que permet localitzar
una persona de qualsevol Hoc del món sembla una eina de referencia especial-
ment útil per ais professionals. No es perfecte, sens dubte, i té els seus defec-
tes pero també els tindrá, segurament, un directori fet a mida, i no cal parlar
deis avantatges que té respecte d'un llistat alfabétic que només es pot llegir de
forma seqüencial.

«HUÍ Directori Informatitzat
JÍLJ ÍSSS

Un altre tipus d'informació institucional que trobem a les webs de gairebé
totes les biblioteques, es la que fa referencia a les normes d'utilització deis seus
servéis. Hi ha biblioteques que ofereixen textos de normatives ben visibles des
de la página principal, o a pagines de nivell mes específic. N'hi ha d'altres en
canvi, que, en lloc de posar íntegrament els textos deis seus reglaments, donen
indicacions sobre les condicions d'ús d'algun servei, especialment el de prés-
tec, en les pagines dedicades al servei en concret. Finalment, n'hi ha que no
inclouen cap tipus d'informació al respecte.
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Per publics els reglaments i normativas de manera que qualsevol usuari sápi-
ga a qué atenir-se sembla una idea del tot raonable, pero sembla ser que aquest
tipus d'informació no interessa a la majoria deis usuaris que visiten les webs.

L'estudi de les estadístiques revela que les pagines amb textos llargs i de tipus
explicatiu, com son les que reprodueixen reglaments i normatives, teñen un
nombre de consultes extraordináriament baix. Tanmateix, sembla necessari
donar una mínima explicació del funcionament i condicions d'ús d'alguns ser-
véis. En tot cas, son pagines que, en teñir la informació que contenen una
vigencia llarga, no suposen cap feina de manteniment peí personal responsable
de la web i poden resultar molt útíls per al personal de les biblioteques, que els
poden necessitar per a aclarir amb els usuaris qualsevol qüestió o problema sor-
git en relació a Fus deis servéis.

Activitats i servéis de la biblioteca

Gairebé totes les biblioteques informen de les seves activitats, deis recursos de
qué disposen i deis servéis que ofereixen, pero aquí les diferencies entre cen-
tres resulten mes visibles.

La página principal d'una biblioteca universitaria catalana ens proporciona
un exemple ciar de página web amb poca informació:2

• Biblioteques de centre
• Servei de Teledocumentació
• First Search
• Préstec Interbibliotecari
• Accés al catáleg de la biblioteca
• Jornadas de Información Bibliográfica en Soporte Digital. NEW!

Les opcions referides a activitats i servéis de la biblioteca son Servei de
Teledocumentació, First Search, Préstec Interbibliotecari i Accés al catáleg.
Les tres primeres teñen l'accés restringit a membres de la comunitat univer-
sitaria a la qual pertany la biblioteca. Excepte a la primera, que permet veure
una llista de títols d'algunes bases de dades, a les altres no s'hi pot accedir, ja
que es fa un control d'adreca IP de l'ordinador que está provant d'accedir-hi.

L'única opció disponible per a tothom es la consulta del catáleg. Es normal

2. Les webs es van constraint día a dia; aquest exemple correspon al 20 d'agost de 1997
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que l'ús de la majoria de servéis i recursos d'una biblioteca universitaria esti-
gui restringit ais seus usuaris, pero no passa res per facilitar informació sobre
els recursos que es teñen, els servéis que s'ofereixen i les activitats que es rea-
litzen. D'altra banda, aquesta informació atreu a membres de la mateixa uni-
versitat que encara no han utilitzat els servéis de la biblioteca (ex.: nous estu-
diants) i pot resultar útil per a molta gent (investigadors, professionals d'altres
biblioteques, etc.).

Deixant de banda aquest exemple extrem, la majoria de biblioteques ofe-
reixen informació sobre tots els seus servéis, recursos i activitats.

Sobre el préstec, la informació que es dona sol ser de tipus explicatiu, infor-
mant de les condicions d'ús del servei, de corn fer-se el carnet, etc. Una infor-
mació que fa referencia a aquest servei i que resulta de molta utilitat per al per-
sonal de la biblioteca es el manual de préstec. Informado d'aquesta mena, amb
utilitat únicament interna, es susceptible de formar part d'una Intranet, eina
de la qual anirem parlant al llarg d'aquest article.

La web permet, no tan sois informar sobre servéis, sino utilitzar-los direc-
tament, sense haver de desplafar-se físicament a la biblioteca. Les biblioteques
universitáries catalanes están incorporant, cada vegada mes, aquesta via de pro-
porcionar servéis.

El servei per exceHéncia, que s'ofereix a totes les webs des d'un principi, es
la consulta del catáleg. Aquesta consulta s'ofereix de dues formes: via telnet o
amb interfície www.

Ara mateix, quatre de les biblioteques estudiades faciliten la consulta del
catáleg amb interfície www i totes, amb l'excepció d'una, mantenen la possi-
bilitat de la consulta amb telnet.

La consulta via www resulta mes senzilla i agradable per a l'usuari i permet
una integració total del catáleg amb la resta de servéis i informació que la
biblioteca posa a la web. Aquesta integració de tots els recursos permet coses
com navegar des d'un registre bibliográfic a un formulan interactiu per a
demanar el document en préstec interbibliotecari, donar accés a una página
amb adreces de catálegs d'arreu per a buscar un document que no es troba, o
enviar una sol'licitud d'informació bibliográfica.

També es possible incloure una URL en el registre d'una publicació perió-
dica que proporcioni directament l'accés al text complet dels articles d'aquella
publicació, tot i que aquest tipus de servei planteja problemes de restriccions
d'accés per ais quals cal trobar encara la solució ideal que permeti combinar el
domini public i la Intranet,

Desavantatges d'aquest sistema de consulta del catáleg també n'hi ha, en mes
o menys grau depenent del programa que s'utilitzi. El programa desenvolupat
per VTLS, que es el que utilitzen les biblioteques universitáries catalanes, té
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diverses limitacions respecte de la versió per a consulta telnet. Les possibilitats
de cerca son menors, moltes coses que permetien els comandaments no es
poden fer ara amb la interfície web perqué no es possible introduir-los. No es
pot, per exemple, visualitzar un registre en format MARC.

No podem oblidar que el personal de les biblioteques es usuari assidu del
catáleg i que per tant, el que resulta una consulta senzilla i intuitiva per ais altres
usuaris es converteix en una consulta del tot limitada i insufficient per ais pro-
fessionals.

Altres programes pero, ofereixen mes possibilitats, com per exemple el
Sirtex, de la Biblioteca Nacional de Madrid, o el que utilitza la Library of
Congress, amb protocol Z39.50.

Exemple de visualització d'un registre del catáleg Ariadna de la Biblioteca
Nacional amb el programa Sirtex per a www:

Corn es veu en aquest exemple, hi ha la possibilitat de triar el format de
visualització (Ariadna, ISBD o IBERMARC), de fer una reserva, de demanar
una reproducció o de soHicitar el document en préstec interbibliotecari.

Un altre servei que la web pot modificar o ampliar es el d'Informació
Bibliográfica. La web es pot convertir en la secció de referencia de la bibliote-
ca, en un taulell virtual. Mitjancant formularis interactius, s'ofereix a l'usuari
la possibilitat de realitzar qualsevol consulta de referencia. El servei
d'Informació Bibliográfica pot rebre les consultes mitjancant aquests formula-
ris i enviar les respostes a l'usuari de la manera que ell desitgi (correu electro-
nic, fax, correu ordinari, etc.).

Foques son encara les biblioteques que utilitzen aquests formularis per a la
informado bibliográfica. La seva utilització s'ha estés forca en canvi, peí que
fa al Servei de Préstec Interbibliotecari o SOD. En alguns casos l'accés al for-
mulan es restringit ais membres de la propia universitat; en d'altres, el formu-
lan no es interactiu, es a dir, que s'ha d'imprimir, omplir i enviar per correu
al punt de servei adequat; en altres no hi ha cap restricció d'accés, sino que
aquesta es dona per si sola a l'hora de fer constar en un camp del formulari, de
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forma obligatoria, un codi d'usuari o de centre. Des de les pagines on s'expli-
quen les condicions d'ús del servei o des del mateix formulari, s'ofereix sem-
pre la possibilitat de consultar les tarifes d'aquests servéis. La comoditat que
suposa localitzar un document al catáleg i accedir directament a omplir un for-
mulari per a soHicitar-lo sense haver de desplacar-se de davant de l'ordinador,
ha fet que aquest servei s'hagi estés rápidament per les webs bibliotecáries cata-
lanes.

Intranet

Podem definir la Intranet com 1'aprofitament de la tecnologia i els recursos
d'Internet en un ámbit restringit a una comunitat d'usuaris, com per exemple
una biblioteca o una universitat, de manera que:

• es garanteixi la confidencialitat en aquells nivells en qué la informació
publicada ho requereixi, com per exemple els documents de treball;

• es pugui controlar l'accés a aquells recursos protegits per llicéncies d'ús o
subscripcions, sobretot en el cas de bases de dades, revistes electróniques,
etc.;

• l'usuari es mou en terreny conegut, i només necessita un navegador i una
connexió;

• l'usuari accedeix només a la informació i ais recursos rellevants, sense
haver de navegar;

• es puguin instaHar determinats recursos en servidors físicament propers,
assegurant connexions rápides i fiables. Es una bona solució per a les bases
de dades i els documents electronics.

A les biblioteques universitáries la Intranet es encara incipient, en els casos
en qué existeix, depenent del desenvolupament deis sistemes de control d'ac-
cés. Es per aixó que molta informació interna apareix encara en l'entorn
public. Altra informació, en canvi, no Them poguda analitzar per trobar-se
inaccessible des de fora.

12
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Bases de dades i text complet

Les bases de dades constitueixen un dels recursos mes utilitzats a les universi-
tats. Bases de dades bibliografiques (bibliografies i catálegs), pero sobretot
d'análisi i buidat de publicacions periódiques i de citacions, i també bases de
dades factuals com les estadístiques.

En els seus inicis aqüestes bases de dades es podien consultar on-line direc-
tament o a través de distribu'ídors o hosts. L'aparició de la tecnología CD-
ROM va significar molt per ais usuaris universitaris, tant per la rapidesa de
consulta sense connexions cares, com per la millora dels programes de consul-
ta, que es van tornar cada cop mes amigables. Pero moltes d'aquestes bases de
dades teñen un preu de subscripció que les fa prohibitives a un departament o
una universitat petita. Les biblioteques universitáries van optar de seguida per
la consulta de CD-ROM a través de xarxa local. Aixó permetia compartir les
bases de dades mes consultades i mes cares, així com els equips lectors, i per
tant optimit/ar la inversió satisfent un nombre mes ampli d'usuaris, que, a mes,
estaven molt contents de poder-ho fer sense sortir dels departaments.

Els problemes amb les xarxes de CD-ROM comencen quan s'utilitzen en
entorns mes grans que una xarxa local, i mes oberts. S'han implementat solu-
cions per a accedir d'uns servidors ais altres, fins i tot de forma transparent per
l'usuari a través d'un menú que connecta diferents servidors. Pero queden pro-
blemes sense resoldre: cal triar un sistema operatiu per tota la xarxa (habitual-
ment DOS o Windows), i deixar exclosos els usuaris que fan servir Mac o
UNIX. Cal instal'lar els programes de xarxa local a tots els ordinadors que hi
han d'accedir, i fer-ne el manteniment i la formació. Queda exclosa, també,
la possibilitat de connectar-s'hi des de casa amb un modem.

La Intranet té la solució a tots aquests problemes plantejats per la xarxa local.
Les bases de dades (sovint amb el mateix CD-ROM) s'instaHen en un servi-
dor, copiades al disc. Els usuaris hi accedeixen igual que a la resta de servidors
d'Internet, o sigui amb un simple navegador, encara que també hi ha progra-
mes clients disponibles per Windows, Mac, UNIX o DOS. O sigui que no cal
ariar a instaHar cap programa, ni fer cap manteniment, ni cal connectar-se fisi-
cament a la xarxa local. Tampoc es necessita gaire formació ni assisténcia, per-
qué l'usuari es mou en un terreny conegut, intu'itiu i amigable. Com a resul-
tat, la biblioteca rendibilitza mes la subscripció, perqué un major nombre d'u-
suaris accedeix a una coHecció mes amplia de recursos.

El següent pas es immediat: de la referencia localitzada a la base de dades,
amb un simple clic recuperar el text complet de l'article.

Per organitzar aixó les biblioteques han de subscriure s a la versió electróni-
ca de les revistes. Sortosament, els editors científics son els primers interessats
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en la publicado electrónica, i —sobretot ara que ens trobem en un període de
promoció— es fácil aconseguir l'accés gratuitament o per un petit sobrepreu.
Lógicament l'accés, igual que a les bases de dades, es restringit ais usuaris de la
institució, i controlat miljancant un password o I'adre9a IP.

L'oferta es molt variada, i les biblioteques poden optar per accedir a cada
revista directament a la seva adreca Internet, o be copiar les revistes a un ser-
vidor propi. L'avantatge en el segon cas es una connexió mes rápida i mes
segura, i aixó es important si —aplicant el sentit comú— aprofitem per eliminar
les subscripcions de paper duplicades. El desavantatge, o com a minim l'inle-
rrogant, está relacionat amb els sistemes per a conservar la informació.

La biblioteca utilitza pagines WWW d'ús restringit a la institució (Intranet)
per a donar publicitat d'aquest servei, per a permetre ais usuaris baixar-se els
programes clients, per a informar-los deis codis d'accés, per a oferir-los els
títols de les publicacions ordenáis per títol o per materia, per a donar-los accés
ais sumaris i, eventualment, íbrmació o assisténcia.

Durant el primer semestre de 1997 han aparegul a les webs universitáries
catalanes diversos projectes que inclouen accés a bases de dades, col'leccions
de revistes electróniques gratuites o subscrites, llibres electronics, documents
publicáis per les instilucions, sumaris de publicacions periódiques, etc., a un
ritme que permet preveure la importancia d'aquest niitjá per a la investigació
i la docencia futures.

Cal prestar atenció també al fet que, amb l'aparició de la interficie web per
a la consulta del catáleg i les bases de dades instal-lades en Intranet, hem acon-
seguit integrar tots els servéis en un sol entorn. La página web ens serveix ara
per evitar teñir a la biblioteca ordinadors diferents per a consultar cada recurs,
o substituir aquells menus complicáis des deis quals intenlávem (amb mes o
menys éxit) que l'usuari pogués triar el que volia consullar.

Noticies i documentació

Un altre ús que s'está fent de la web a gairebé loles les biblioleques es el de
lauler d'anuncis. Informació que abans s'oferia en paper, repartida per tols els
laulers d'anuncis i taulells d'informació deis diferents punís de servei de les
biblioleques, es proporciona ara de forma mes aclualitzada i arribant a molls
mes usuaris. Trobem pagines que contenen nolícies, noveláis, avisos, calenda-
ris de malrícula i d'exámens, noles de seleclivilal, resultáis d'esludis, docu-
ments de treball dels plans estralégics, bulllelins de nolícies en general ele.
Aquesl tipus de pagines resulten útils per ais usuaris de la biblioleca, pero
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també es poden utilitzar per a teñir al día el propi personal, per a infbrmar-los
sobre qualsevol terna, si formen part de la Intranet.

Si les pagines de la biblioteca son revisades, actualitzades i renovades amb
freqüéncia els usuaris s'acostumen a connectar-s'hi periódicament per saber
qué hi ha de nou. Aixó les converteix en un exceHent mitjá de difusió de
noticies i informació institucional: eficient, rapid i economic (i ecológic!)
—sobretot en institucions grans. Per la seva naturalesa aqüestes informacions
poden o no ser accessibles des d'Internet, i en molts casos apareixen ja en
canals separats, Internet i Intranet, a mesura que técnicament es va resolent el
procés de control (passwords, adreces IP...). Les webs de les biblioteques uni-
versitáries catalanes incorporen majoritáriament llistats de noves adquisicions
(exportats del catáleg de forma mes o menys automática), noticia deis projec-
tes europeus en qué participen, dades estadístiques i resultáis d'enquestes d'o-
pinió, posada en marxa de nous servéis, creació de noves planes web..., noniés
cal afegir que les pagines de noticies han de ser periódicament actualitzades,
altrainent perden rápidament el seu valor.

Assisténcia, formació i autoaprenentatge

Si la Intranet es el mitjá ideal per a fer arribar els recursos electronics ais usua-
ris, l'hipertext es la tecnología mes idónia per a la formació i l'autoaprenen-
tatge. Ja fa molt temps que els sistemes d'ajuda deis programes (com ara
Windows) utilitzen hiperlinks per a facilitar la consulta deis índexs, aprofundir
en un tema concret o fer una ullada rápida a tot el programa. Ara els bibliote-
caris disposen d'una eina eficient per a organit/ar aquesta formació economit-
zant recursos, perqué l'usuari aprén tot sol el que abans només podíem fer
organitzant sessions de formació. No importa si els usuaris son investigadors,
professors, estudiants o els propis bibliotecaris, ni tampoc el seu nivell, si l'hi-
pertext els dona la possibilitat d'accedir a la informació que desitgen. Com a
resultat es disposa a les webs de manuals i documents publicáis, actualitzables i
fácilment recuperables per tothom. Els exemples següents, encara que no tots
pertanyen al que técnicament es coneix per Intranet, iHustren algunes de les
possibilitats:

Manual del préstec (BUB).
http://www.ub.es/bub/intra/prestecl.htm
Destinat ais operadors de préstec de la biblioteca, aquest manual pretén oferir
referencia rápida i solucions tant per a l'ús del programa com per a l'aplicació de la
política de préstec.
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||S Biblioteca - Manual del préstec

SUMARI

nCA TE PKéSTEC DE LA BUB

Eines per al personal de la Biblioteca (BUdG).
http://biblioteca.udg.es/intern.htm
Recull informado i recursos d'interés per al treball del personal de la biblioteca,
com ara dues útils 'caixes d'eines' (directoris, normes, diccionaris, llistats de codis,
etc.) per a la catalogació i el préstec interbibliotecari.

Preguntes mes frequents (BUOC).
http://www.uoc.es/extern97bis/web/fbiblioteca.htm
S'ofereix assisténcia básica ais usuaris de la biblioteca, sobretot en temes de termi-
nología, procediments, normes d'ús, etc., organitzada en forma de preguntes i res-
postes.

jít Nallíe |hlWw*UOGBl/a)<lem/webi(i'lbfctóBca him

üUnlversitat Oberta de Catalunya

£^H Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya

Preguntes mes frequents

•31 Catáleg le la Biblioteca UOC

31 Que cue Irohar en el catáltg de la BMoteca de ta UOC?
31 OuévDldirtopogáSc?

Üi Qué es el Catáleg Col lectiu de les Unróersitats de Catalunya fCCUCI?

Enllapos externs

Passem ara al capítol d'informació externa que les biblioteques universitáries
catalanes posen a la seva web. Totes les biblioteques analitzades, excepte una,
ofereixen aquest tipus d'informació.

El que s'ofereix sol consistir en pagines de reculls de recursos disponibles a
Internet i es presenten amb els títols Recursos a Internet, Adreces d'interés o Altres
webs. Solen estar estructuráis de forma temática i inclouen adreces de textos
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electronics, d'altres entitats i de catálegs.
En alguns casos, els recursos externs que s'ofereixen es limiten a cines de

cerca a Internet i adreces d'altres biblioteques i universitats. En altres casos en
canvi, s'ofereix una gran quantitat de recursos interessants i útils (o no) i mes
o menys seleccionats depenent deis casos.

Sovint s'inclouen en aquesta secció les publicacions periódiques electróni-
ques. Son moltes les revistes de les quals es pot consultar el sumari i fins i tot
els abstracts de forma gratuita a través d'Internet, pero la consulta del text
complet dels articles está restringida a subscripcions. S'ofereixen ais usuaris llis-
tes completíssimes d'adreces de revistes i quan hi connecten es troben que se'ls
demana un password per a consultar els articles. Estem donant molta informa-
do, recopilem títols i mes títols de revistes en suport electronic, pero..., es
realment útil aquesta informado?

Molts dels recursos llistats es repeteixen a les pagines de les diferents biblio-
teques, essent els mes tipies els d'Altres universitats i Altres biblioteques a Internet.
En alguns casos es dona el fet de repeticions a les pagines de diferents seccions
d'una mateixa biblioteca i, de forma mes frequent encara, els recursos están
repetits a les pagines de la biblioteca i a les d'altres departaments d'una matei-
xa universitat.

Hi ha centres que ofereixen llistes de recursos relacionats amb els ensenya-
ments que imparteix la universitat a la qual serveixen i n'hi ha que donen adre-
ces referides a tots els camps del saber, sense teñir en compte la seva especia-
lització.

Els enllacos a altres pagines son l'element mes rellevant i el mes abundant
d'una página web, professional o no. El paper dels bibliotecaris universitaris es
aquí especialment important en les diferents fases:

• Navegació i localit/ació de recursos d'interés pels usuaris de la biblioteca.
Els usuaris s'acostumen a utilitzar la página d'enlla^os externs com a guia de
navegació, o simplement com a directori d'adreces. La selecció deis recur-
sos amb el criteri i el nivell adequats es el que dona qualitat a la página.
• Descripció i classificació deis recursos, per facilitar la navegació.

Recursos Internet. Universitats amb ensenyaments de dret

Biblioteca

UAB

UB

UDG

UDL

UOC

UPF

Página de recursos

si

sí

si

no

sí

sí

Página d'enllapos

58

85

12

-

17

47

Data de revisió

(a 22/08/97)

58

85

12

17

47

Enllacos classificats

sí

sí

no

-

sí

sí
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Classificació d'enllafos

UAB

Pagines principals

Legislado i Jurisprudencia

Activitat parlamentaria

Organitzacions 1 tractats

internacionals

Árees temStiques

Bases de dades i catálegs

de biblioteques

Altres pagines d'interés

jurídic

Llibres I revistes

Institucions, departa-

ments universitaris

i centres d'investigació

Listservers

UB

CoHegis d'advocats

Departament de la UB

Directors de recursos

Diaris oficiáis

Dret comunitari

Drets humans

Dret del treball

Legislació i

Jurisprudencia

Crups de noticies

i Mistes de distribució

Parlaments

Organismes publics i

altres entitats

Calaix de sastre

uoc
Publicacions i documents

electronics

Buscadors

Dret comunitari

Dret internacional

Legislació estrangera

UPF

Catalunya

Espanya

Organitzacions

internacionals

Altres paí'sos

Bases de dades

Articles

Revistes

Universitats

Editorials

• Manteniment: comprovació continuada de la vigencia de les adreces. La
data d'actualit/ació que hauria d'aparéixer al peu de la página es també una
garantía de qualitat.

Corn a element de comparació hem seleccionat les pagines d'enllafos
externs a les biblioteques de les universitats on s'estudia Dret, tal com es tro-
ben en la data de redacció d'aquest treball.

Si examinem les recopilacions de recursos sobre Dret que ofereixen els dife-
rents centres on s'imparteix aquesta disciplina, veurem que uns i altres han fet
els reculls de nou, sovint repetint els mateixos recursos, amb mes o menys
exhaustivitat.

Curiosament, en aqüestes recopilacions, que pretenen ser exhaustives, hi
manquen els enllacos cap a les altres biblioteques de l'especialitat, i sovint
també cap ais departaments de la mateixa universitat (que també están fent el
mateix).

Semblaría mes logic i menys costos per a tothom que els diferents centres
es posessin d'acord, mantenint una sola llista de recursos de Dret exhaustiva i
actualitzada, a la qual tots aportessin novetats i amb la qual s'enllacés des de
totes les webs. Es molta feina mantenir aquest tipus de reculls si es vol fer be,
es molta feina seleccionar els recursos realment útils, i es molt difícil aconse-
guir un tant per cent alt d'exhaustivitat, qualitat i actualitat en un món com el
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d'Internet on tot canvia i creix a una increíble velocitat.
El mateix passa a totes les altres disciplines. Sembla una carrera 'a veure qui

recull mes adreces'. El sentit comú dicta coses com que, si hi ha una bibliote-
ca especialitzada en biblioteconomia, hauria de ser aquesta la que oferís els
recursos per a bibliotecaris, en comptes que cada biblioteca presentí a la seva
web una recopilació d'aquests recursos tal com s'está fent (recursos, d'altra
banda, repetits a totes les webs). Aixó implica, evidentment, que el centre que
se n'encarregui de forma especialitzada ha d'aspirar a 1'exceHéncia, ha d'asse-
gurar una recopilació completa i al dia, on es puguin trobar totes les eines útils
per ais professionals, des d'adreces i tarifes de PI fins a llistes de discussió sobre
catalogació.

Per qué no compartim en lloc de competir i duplicar (o multiplicar) la
feina? Hem de pensar que, també per a l'usuari, aquesta manera de plantejar
les coses representa mes feina. Els obliguem a anar de web a web buscant
recursos d'una mateixa materia i provant de recordar si aquella adreca ja l'han
vista abans, a les pagines de l'altra universitat.

El fet de repetir recursos dins de les diferents pagines d'una mateixa biblio-
teca, o d'una mateixa universitat, fa pensar que fins i tot dins d'una mateixa
institució existeix aquest cert sentiment de competencia. Aquest fet pero, posa
de manifest un altre tema preocupant: es que potser el personal no es mira la
web de la propia institució? No coneixen els recursos amb qué compten a la
propia web? Potser cal emfasitzar el paper de la web per al propi professional,
en la seva utilitat com a eina d'informació i referencia, com a eina d'autofor-
mació i com a eina de treball en general. Freqüentment, les webs de les biblio-
teques catalanes están infrautilitzades de cara al propi personal de les bibliote-
ques.

Finalment, altres informacions externes que es poden trobar i que varíen
molt d'una biblioteca a l'altra, son les referides a suggeriments sobre pagines
curioses per a visitar, possibilitat de llegir la premsa en format digital, infor-
mado sobre jornades...

Disseny

Publicar pagines en un entorn com la web, on els webmasters competeixen en
imatges, sons i altres efectes multimedia per tal d'atreure l'atenció de l'usuari
obliga les biblioteques a incorporar alguns elements gráfics. D'una banda hi ha
les exigencies d'imatge corporativa: el logo de la biblioteca o la universitat hi
es sempre present, i de l'altra es interessant que l'usuari reconegui on es troba
per l'aspecte de les pagines. Pero les webs universitáries, a Catalunya com a la
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resta del món, es caracteritzen per la sobrietat. Atreuen els seus usuaris mes per
la qualitat i la riquesa de la informado que pels dibuixos animats, les veus o la
música, i aquests agraeixen que les pagines siguin lleugeres i rápides de desca-
rregar. En general, dones, domina la senzillesa i el text.

Pero com s'organitza el text? La majoria de pagines principals o homepages a
Internet presenten un mapa gráfic sensitiu que portará l'usuari a les principals
subseccions depenent de la zona del mapa que ha assenyalat. El mapa sensitiu,
pero, no pot contenir massa enllafos i porta lógicament cap a una estructura
jerárquica, amb tres o quatre zones assignades a altres tants enlla9os. Si aquest
disseny es apropiat per a una web senzilla, com ara una web comercial on tot
es pot agrupar, per exemple, en tres zones definides com 'Empresa' 'Productes'
i 'Descarregar soft', els bibliotecaris en general traben poc apropiada una
estructura jerárquica que no indica a l'usuari si la biblioteca la trabará sota
'Conéixer', 'Investigar' o 'Estudiar'.

En general dones les biblioteques opten per pagines de text i procuren d'en-
trada que a la página principal hi aparegui el máxim d'informació possible. De
seguida s'observa que un espai a la página principal es massa valuós per perdre'l
en elements granes. Els links s'organitzen en llistes o taules, i s'intenta fer
aparéixer des del principi el máxim del contingut que hi ha al darrere. Vam
trobar en un fórum americá la definició de 'punxes d'iceberg' per a aquest
model: des del primer cop d'ull l'usuari s'adona de tots els recursos que treuen
la 'punxa' a la superficie.3

L'equip WWW

La composició dels equips responsables de les webs universitáries es variada i
canviant. Cal teñir en compte que només fa dos anys que es publiquen pagi-
nes WWW, i que els bibliotecaris i informatics han hagut de familiaritzar-se
amb el llenguatge HTML, el tractament d'imatges i l'organització de la infor-
mado. Per altra banda, els recursos van canviant i creixent. La construcció de
la web institucional i de la Intranet no afecta només la biblioteca, sino tota la
universitat, i sovint aquesta institució proveeix tots els seus departaments de
servidors, programes, formado, assisténcia, servéis de tractament de gráfics i
un manual d'estil.

3. Vegeu exemples d'aquest disseny a: UCLA: http://www.mednet.ucla.edu/biomed/default.htm.
Yale: http://info.med.yale.edU/library/.John Hopkins: http://www.welch.jhu.edu/.
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A part d'aixó la biblioteca universitaria ha de teñir personal competent en
els següents aspectes:

• Navegació continuada per la web -estar al dia deis recursos disponibles
• Llenguatge HTML i filosofía de l'hipertext
• Avaluació de Pus deis recursos per part dels usuaris
• Publicacions electróniques, bases de dades, programes
A mes cal assegurar:
• el treball d'equip entre tots els implicats
• la integració en l'equip de persones implicades en els servéis incorporáis a
la web, com d'informació bibliográfica, obtenció de documents, formació
d'usuaris, etc.
• la revisió, avaluació i actualit/ació continuades. Tot aixó ve a configurar
un perfil professional idoni que es no el del bibliotecari classic ni Pin-
formátic a seques, sino mes aviat un híbrid de tots dos, o com s'ha resolt
molt satisfactóriament en angles, el 'IT librarian' o bibliotecari especialista
en tecnologies de la informació.
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