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Carina Rey Martín és la delegada del rector per als siste-

mes d'informació i documentació, representant institucio-
nal del CRAI de la Universitat de Barcelona 

i professora titular de la Facultat de Biblioteconomia i    
Documentació de la Universitat de Barcelona des de 

2001. 
 
 
Les seves línies d’investigació i treball són  el  màrqueting 
de les biblioteques, més concretament els estudis sobre 
la satisfacció dels usuaris a les biblioteques universitàri-

es, i l’avaluació i la qualitat dels serveis bibliotecaris.  
 
 

Trobareu més informació a:  
http://www.directorioexit.info/ficha483 
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Rey Martín, Carina 
 
Els usuaris: algunes reflexions al 
seu voltant  
 
A: Item: revista de bibliotecono-
mia i documentació . Any 2009, 
núm. 50. Pàg. 88-101 
 
 

 
 
Frías Castillo, Amparo; Rey Martín, 
Carina  
 
Los servicios personalizados de infor-
mación de actualidad: estudio de usu-
arios del periódico  Avui.cat 
 
A: El Profesional de la Informacion. 
Juliol/Agost 2008, Vol. 17, Nº 4 
 

Rey Martín, Carina; Atenas Rivera, 
Javiera 
 
¿Qué está buscando el mercado 
laboral? Competencias profesio-
nales y currículum 
 
A: Formación, investigación y mer-
cado laboral en información y do-
cumentación en España y Portu-
gal. Salamanca: Ediciones univer-
sidad de Salamanca, 2008     

   Publicacions recents 

 

 
Álvarez, Montse  [et  al.] 
  
Les cartes de serveis de les bibliote-
ques de recerca, biblioteques públi-
ques i arxius catalans: un estat de la 
qüestió  
 
A: 11es Jornades Catalanes d'Infor-
mació i Documentació : experiència i 
innovació : Barcelona, 22 i 23 de 
maig de 2008  

 
 

González Gálvez, Pilar; Rey Martín, 
Carina 
 
Redes sociales como fuente de capi-
tal social, una reflexión sobre la utili-
dad de los vínculos débiles 
 
A: RISTI: Revista Ibérica de Sistemas 
e Tecnologias de Informação, Nº. 3, 
2009 , págs. 13-24 
 
 

Frías Castillo, Amparo; Rey Martín, 
Carina 
La adaptación de contenidos en los 
Servicios Personalizados (SP) de in-
formación de actualidad de la prensa 
española en la red 
A: Nuevas perspectivas para la difu-
sión y organización del conocimiento: 
actas del congreso, Vol. 2, 2009 , 
págs.1001-1014 
 
 Text complet en línia  Text complet en línia  Catàleg UB 

Catàleg UB  Catàleg UB  Catàleg UB 
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De Sáez, Eileen Elliott  

 
Marketing concepts for libraries  

and information services  
 

London : Facet, 2002  
 

TRIA...1 

 

Lectura essencial per aprendre els conceptes i les tècniques fonamentals del màr-

queting en el nostre entorn. El tret diferencial d’aquest llibre és que tots els exem-

ples, les aportacions i les  propostes estan pensats per a qualsevol tipus d'unitat

d'informació.

 

És una edició revisada i ampliada de la primera, de 1993, en què es tracten de ma-

nera didàctica la totalitat dels aspectes del màrqueting: les 4P o les 4C, la segmen-

tació i l'anàlisi del mercat, i el desenvolupament dels plans de màrqueting. També 

s'hi presenten conceptes més nous, com ara la importància de les relacions, la cer-

ca dels usuaris, el paper fonamental del personal de la biblioteca, i fins i tot el màr-

queting digital, el cibermàrqueting i la mineria de dades. Són conceptes molt inno-

vadors, i més en el nostre entorn, si tenim present que es tracta d’un llibre de 2002. 

 

L’autor ens estimula la lectura utilitzant els estudis de casos i els seus propis dub-

tes com a eix vertebrador. A tall d’exemple, es planteja la pregunta que tots ens 

hem fet algun cop: quin és el futur de les biblioteques en el món virtual? No en té la 

resposta però hi reflexiona, aporta elements de judici i ens hi fa pensar. Alhora, va 

presentant diferents accions que cal emprendre a les biblioteques, i té molt present 

que el màrqueting no és una panacea, no sempre augmenta la demanda, però ben 

aplicat ens ajuda. Ens recorda també que de vegades es posa més l’accent en la i-

matge que en el producte o servei en si mateix, i ho qualifica de pràctica deficient. 

L’opinió de Carina Rey 

http://goo.gl/guAC3


  
 

Marketing libraries in a Web 
2.0 world / edited by Dinesh 

Gupta and Réjean Savard  
 

Berlin : De Gruyter Saur,  2011  
 
 

024:659.4 Mar  

  
 

Librarians as community 
partners : an outreach hand-
book / edited by Carol Sma-

llwood  
 

Chicago : American Library 
Association, 2010  

 
024:659.4 Lib  

  
Mathews, Brian  

 
Marketing today's academic 

library : a bold new approach 
to communicating with stu-

dents 
Chicago : American Library 

Association, 2009  
 

024:659.4 Mat  

  
Woodward, Jeannette A.  

 
Creating the customer-driven 

academic library 
 
 

Chicago : American Library 
Association, 2009  

 
024:659.4 Woo  

  
Phillips, Loreen S.  

 
Cruise to success : how to ste-
er your way through the murky 
waters of marketing your libra-

ry  
 

Oxford : Chandos, 2009  
 

024:659.4 Phi  

  

Rossiter, Nancy  
 

Marketing the best deal in 
town: your library : where is 

your purple owl? 
 

Oxford : Chandos Publishing, 
2008  

 
024:659.4 Ros  

 Publicacions més recents so-
bre màrqueting al catàleg 

 

 

   A CRAI x Tu  t'oferim una selecció dels serveis i recursos del CRAI  
  d'interès específic per al col·lectiu al qual pertanys i que poden fer  
  més fàcil i efectiu el teu treball:   

 CRAI x a l'estudiant  
 CRAI x al professor i investigador, i PAS de la UB   
 CRAI x Alumni UB 

Sabies que....? 

http://www.bib.ub.edu/bxtu/estudiant/�
http://www.bib.ub.edu/bxtu/professor-investigador-pas/�
http://www.bib.ub.edu/bxtu/alumni-ub/�
http://goo.gl/45luw
http://goo.gl/VKnJx
http://goo.gl/MTn32
http://goo.gl/x1Xi8
http://goo.gl/LrfvL
http://goo.gl/082KZ
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Comunicar-se amb els usuaris és un dels reptes més impor-
tants de les biblioteques. Una bona eina per fer-ho són els 
blogs.   
 
Amb aquest lloc web actualitzat periòdicament, que tots conei-
xem com a blog o bitàcola, més enllà de difondre els recursos i 
serveis que ens ofereixen les biblioteques, s’ha aconseguit un 
espai de comunicació entre els professionals i els usuaris. 
 
Si volem estar al dia, si volem estar informats de tot en qualse-
vol moment, si busquem interactivitat, cal seguir les aportaci-
ons que els bibliotecaris ens presenten amb rigor i  bon criteri. 
 
Per mitjà dels blogs, ja sigui amb posts, fotoblogs o videoblogs, 
sabrem quines novetats han arribat, quines activitats s’estan 
fent i què està passant a les nostres biblioteques. 
 
Arribar als usuaris de manera senzilla i directa és la funció 
dels dotze blocs del CRAI de la UB. 



 Blocs del CRAI 

 

Campus de Bellvitge 

Campus de Mundet 

Dret 

Economia i Empresa 

Farmàcia 

Filosofia, Geografia i 
Història 

Física i Química 

Geologia 

Lletres 

Matemàtiques 

Pavelló de la República 

Reserva 

 
El CRAI posa al teu abast altres eines 2.0:  

 

Sabies que....? 

Blocs destacats de la Guia Temàtica  
d’Informació i Documentació 

Facebook Twitter Slideshare Netvibes 

http://bloccampusbellvitge.ub.edu/�
http://bloccampusmundet.ub.edu/�
http://blocdedret.ub.edu/�
http://bloceconomiaiempresa.ub.edu/�
http://blocfarminfo.ub.edu/�
http://blocfgh.ub.edu/�
http://blocfgh.ub.edu/�
http://blocfgh.ub.edu/�
http://blocfgh.ub.edu/�
http://blocfiq.ub.edu/�
http://blocgeologia.ub.edu/�
http://blocdelletres.ub.edu/�
http://blocmat.ub.edu/�
http://blocpavellorepublica.ub.edu/�
http://blocbibreserva.ub.edu/�
http://www.bib.ub.edu/serveis/crai-20/�
http://patrimonibibliografic.blogspot.com/
http://preservacionconservacion.blogspot.com/
http://tecnobid.blogspot.com/
http://blogdeldijous.blogspot.com/
http://bibliogoigs.blogspot.com/
http://mobilsbid.blogspot.com/
http://www.ub.edu/blokdebid/
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PUC  
Préstec de llibres entre les biblio-

teques del CBUC  
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Un servei nou per a tothom! Els llibres viatgen a les teves mans! 
 
El PUC és un servei de préstec gratuït que permet als usuaris de 
les biblioteques que formen part del Consorci de Biblioteques  
Universitàries de Catalunya (CBUC) tenir en préstec documents 
d’una altra biblioteca del CBUC. 
 
Els usuaris, que han d'estar registrats a la base de dades de la 
seva institució i no tenir bloquejat el servei de préstec, poden 
demanar presencialment els documents a la biblioteca on perta-
nyen o via web per mitjà del Catàleg col·lectiu de les universitats 
de Catalunya (CCUC). 
 
Els documents es poden recollir a la biblioteca que l'usuari se-
leccioni i retornar a qualsevol biblioteca de la seva institució o 
de la institució a la qual pertany el document.  
 
Aprofitem totes les oportunitats: l’accés a la informació és cada 
cop més fàcil, àgil i senzill. Per mitjà d’aquest servei tindrem a 
l'abast més de 9 milions de llibres i documents de les 175 biblio-
teques del CBUC.  

http://www.cbuc.cat/
http://ccuc.cbuc.cat/


 Més serveis del CBUC 

 

Préstec  
Interbibliotecari 

Sabies que....? 

 
La Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) és el nom que defineix tant el 
conjunt d’informació electrònica contractada conjuntament pels mem-
bres del CBUC com el dipòsits d’accés obert que contenen documentà-

ció generada per les institucions de l'àmbit del consorci  

Catàleg Col∙lectiu de 
les Universitats Cata‐

lanes 

Garantia d’Espai per 
a la Preservació de  

l’Accés 

http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/pica/el_pi_o_pr_stec_interbibliotecari/�
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/pica/el_pi_o_pr_stec_interbibliotecari/�
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/pica/el_pi_o_pr_stec_interbibliotecari/�
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/pica/el_pi_o_pr_stec_interbibliotecari/�
http://ccuc-classic.cbuc.cat
http://ccuc-classic.cbuc.cat
http://ccuc-classic.cbuc.cat
http://ccuc-classic.cbuc.cat
http://ccuc-classic.cbuc.cat/
http://ccuc-classic.cbuc.cat
http://ccuc-classic.cbuc.cat/
http://ccuc-classic.cbuc.cat
http://ccuc-classic.cbuc.cat
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/gepa�
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/gepa�
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/gepa�
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/gepa�
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/gepa�
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/gepa�
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/gepa�
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/gepa�
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/gepa�
http://www.raco.cat/
http://www.tdx.cat/
http://www.recercat.cat/
http://www.mdx.cat/
http://mdc.cbuc.cat/
http://goo.gl/K04YI
http://docs.cbuc.cat/refvirtual/index.html
http://goo.gl/S5c2K


 

A la propera TRIAde… 
 

Pedro Rueda 
 
 


