
RCUB 
Revistes Científiques de la Universitat 

de Barcelona



RCUB és el portal que recull les 

Revistes Científiques especialitzades 
en diversos àmbits temàtics, editades 
per la Universitat de Barcelona.



Finalitat del portal

• Contribuir a la difusió, preservació i a una 
major visibilitat d’aquestes revistes.

• Oferir als editors de la UB, una eina per a la 
gestió i publicació de les seves revistes en 
format electrònic.



Què inclou?

• Revistes editades o coeditades per membres 
de la UB:

– Revistes científiques en curs de publicació.

– Revistes científiques que ja no es publiquen
però es disposa de la col·lecció en format 
digital.



Com funciona?

RCUB funciona amb el programari de codi 

lliure OJS (Open Journal Systems)
desenvolupat pel Public Knowledge Project 
(PKP) amb l'objectiu de fomentar l'accés a 
la investigació, facilitant la gestió i 
publicació de revistes científiques.



El CRAI ofereix als editors

• un programari per dur a terme, de manera 
autònoma, tot el procés de publicació i gestió 
editorial d'una revista electrònica (recepció 
d'originals, edició, revisió, correcció, etc.) i 
personalitzar fàcilment la pàgina web de la 
revista.

• assessorament i formació en l'ús del programari 
OJS, en la cadena del procés editorial i en la 
gestió de drets d’autor i propietat intel·lectual.

• assessorament per posicionar les revistes en els 
índexs nacionals i internacionals.



Des del CRAI

• donem d'alta les revistes a RCUB i 
proporcionem els codis d'edició,

• proporcionem formació en l'ús de l'OJS,

• oferim un servidor de proves,

• mantenim el servidor i l'actualització del 
programari i

• incorporem les revistes al dipòsit



Visibilitat

Utilitza el protocol d'interoperabilitat de 

l'Open Archives Initiative (OAI), fet que 
permet incrementar la visibilitat dels 
articles publicats a les revistes que 
incorpora, en oferir-se conjuntament amb 
d'altres dipòsits internacionals. 



La interfície     http://revistes.ub.edu/

http://revistes.ub.edu/
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Moltes gràcies!
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