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Ciència 2.0

L. Codina. Ciencia 2.0. 

http://www.mindomo.com/view.htm?m=d4d1f77be0d04af0804c719038144de8


Què són els dipòsits digitals?

Tenen el seu origen en els e-prints: pre-prints, post-prints

Actualment:
Part de l’estratègia a nivell:

De país
De Comunitat Autònoma
D’universitat
D’autor

Motivació:
Visibilitat: l’acreditació “informal”

Instrument: els motors de cerca i d’altres sistemes d’informació
especialitzats en Ciència 2.0”

Font: L. Codina . Ciencia 2.0.  Taula de Nova Recerca.

http://www.lluiscodina.com/ciencia20.ppt


Un exemple: SPARC

Els projectes de dipòsits digitals institucionals estan íntimament 
vinculats al moviment en pro de l’accés obert (Open Access) a la 
informació Open Access Scholarly Publishers Association

SPARC® (Scholarly Publishing and Academic Resources 
Coalition), és una aliança internacional de biblioteques 
acadèmiques i de recerca que treballen per corregir els 
desequilibris en el sistema de publicació científica. 
Desenvolupada per la Association of Research Libraries, 
SPARC s'ha convertit en un catalitzador per al canvi. 
El seu objectiu pragmàtic és estimular l'emergència de 
nous models de comunicació científica que expandeixen 
la disseminació de la recerca científica i redueixen les 
pressions financeres sobre les biblioteques.

http://www.openaccess.org/index.php?section=1
http://www.oaspa.org/information.resources.html
http://www.arl.org/sparc/about/index.shtml


Dipòsit Digital de la UB

Comunitats i col·leccions



Projecte en curs al CRAI

3 Fases des de desembre de 2005 fins a febrer de 
2008, i segueix…

Data clau: 06-03-07
El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI) de la UB posa en funcionament el 
Dipòsit Digital de la UB



Desenvolupament del projecte

12/2005-03/2007 06/03/2007 abril 2007 gener 2008 18/02/08

1a. Fase: 
Instal·lació i 
configuració del 
dipòsit

2a. Fase: 
Promoció i difusió
del dipòsit

3a.Fase:
Difusió a Departaments 
i ampliació del contingut 
del Dipòsit 

Notícia de creació
del Dipòsit Digital 
de la UB

Aprovació del document
La Universitat de 
Barcelona i la lliure difusió
del coneixement



El Projecte a la Intranet del 
CRAI: Unitat de Projectes

Espai de treball



1ª Fase

Fitxa del projecte 
Documents de treball 
Entorn de proves 
Adreces útils 
Exemples de dipòsits 
Bibliografia 



2ª Fase

Accés i definició (web 
CRAI) 

Col·leccions actives 
Manual: com publicar al 

Dipòsit Digital de la UB
Procediments 

interns Unitat de Projectes 
Difusió a les Biblioteques 



3ª Fase

Difusió del Dipòsit Digital als Departaments 
Documentació necessària i/o informativa per 
a crear una col·lecció al Dipòsit Digital de la 
UB
Autorització per crear la col·lecció
Com publicar al Dipòsit Digital (Manual/pdf) 
Cessió de drets per a la publicació de 
projectes finals de màster al Dipòsit Digital de 
la UB (pdf)



3ª Fase (cont.)

Drets d'autor: 
Oficina de Difusió del 

Coneixement 
Explicació de les 

Llicències Creative
Commons

La Universitat de Barcelona i 
la lliure difusió del coneixement
(aprovat 18/02/08)



Què és el      

Un espai on es poden 
recollir totes les publicacions 
digitals en accés obert
derivades de l’activitat 
docent, investigadora i 
institucional del professorat i 
d’altres membres de la 
comunitat universitària de la 
UB

!

http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/e-diposits/diposit-digital-ub/


Dipòsit Digital de la UB

URL: http://diposit.ub.edu/dspace/

http://diposit.ub.edu/dspace/
http://diposit.ub.edu/dspace/


Declaració d’objectius

Difondre els documents publicats per la Universitat i per 
membres de la comunitat universitària incrementant-ne i 
potenciant-ne la seva visibilitat. 

Garantir l'accessibilitat futura i la preservació dels 
documents digitals generats per la pròpia institució. 

Concentrar en un únic servidor i interfície de cerca tots 
els materials o documents digitals publicats per la 
institució. 

Incentivar la creació i l'ús de la producció científica 
pròpia. 



Objectiu principal

L'objectiu principal 
d'aquesta iniciativa és 
preservar i difondre tots els 
documents creats en el sí
de la nostra universitat, ja 
que dóna la possibilitat de 
capturar, indexar i 
emmagatzemar qualsevol 
material digital creat per la 
Universitat de Barcelona



Programari que el gestiona

S’ha utilitzat DSpace, un programa de codi obert i d'ús molt 
extens en l'àmbit internacional, elaborat per l'Institut de 
Tecnologia de Massachussets (MIT) i l'empresa Hewlett 
Packard (HP). Aquest programa ha estat instal·lat i adaptat 
a les necessitats específiques del projecte per la Unitat 
d'Aplicacions de Biblioteques de l'Àrea de Tecnologies 
de la UB. 

http://dspace.org/


Comunitats i col·leccions

En el Dipòsit Digital de la UB els 
documents es publiquen en 
Col·leccions organitzades, en un 
primer moment, en tres grans 

Docència

Institucional

Treballs dels
alumnes

Comunitats

http://diposit.ub.edu/dspace/


Comunitats i col·leccions: 
Docència

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/1


OMADO (Objectes i materials docents)
Col·lecció que conté documents i material docent publicat 

per la Universitat de Barcelona

Comunitats i col·leccions: 
Docència

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/2


Comunitats i col·leccions: 
Docència
RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Col·lecció que conté documents informatius publicats per 
unitats administratives i acadèmiques de la UB útils al 
professorat en el desenvolupament de la seva funció docent. 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/561


Comunitats i col·leccions: 
Institucional

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/41


Comunitats i col·leccions: 
Institucional

Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació

Memòries dels cursos 
acadèmics

Històrica UB
Anuaris i memòries
Discursos inaugurals

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/1401
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/1401
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/961
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/961
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/3241
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/3521
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/3242


Comunitats i col·leccions:
Institucional
Serveis Lingüístics

Actes de la CILAJ
Articles, ponències i 

comunicacions
Criteris lingüístics
Guies pràctiques
Material de difusió
Memòries

Vocabularis i diccionaris

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/3021
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/3022
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/3062
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/3062
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/3041
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/3023
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/3042
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/3063
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/3061


Comunitats i col·leccions: 
Treballs de l'alumnat

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/1201


Màster en Gestió de Continguts Digitals
Projectes finals IL3-UB
Treballs fi de carrera de Geologia
Treballs finals del màster en Meteorologia

Comunitats i col·leccions:
Treballs de l'alumnat

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/3001
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/1202
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/4621
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/2181


Com es publica al 
Dipòsit Digital de la UB

Cal posar-se prèviament en contacte amb el 
CRAI (dipositdigital@ub.edu) per tal 
d'establir el procediment de publicació més 
adient.

Els processos d'edició i introducció de 
documents són senzills i permeten establir 
procediments de revisió diferents segons 
les necessitats dels usuaris i de les 
col·leccions. 

Més informació

http://diposit.ub.edu/dspace/com_publicar.jsp


Com es protegeixen els drets 
d’autor

Tots els documents estan subjectes a una 
llicència de Creative Commons que 
permet la reproducció, la distribució i la 
comunicació pública dels materials, 
sempre que es reconegui la Universitat 
de Barcelona i els autors de l'obra. 

L'ús comercial i la possibilitat de generar 
obres derivades i les condicions per fer-
ho estan determinats per la llicència a la 
qual està subjecte cada material. 

Tots els usos no atorgats mitjançant la 
llicència s'hauran de sol·licitar als autors i 
a la Universitat de Barcelona, que 
hauran d'atorgar el consentiment exprés.

Copyright in the Academic Environment. (Entrada al bloc de l’Arizona State University Libraries el 26/10/2006)

http://cat.creativecommons.org/
http://lib.asu.edu/librarychannel/2006/10/26/copyright-in-the-academic-environment/


Dipòsits cooperatius

Amb participació de la UB



Dipòsits cooperatius

La Universitat de Barcelona participa de 
diversos dipòsits institucionals cooperatius, 
coordinats pel Consorci de Biblioteques 

Universitàries de Catalunya i pel Centre de 
Supercomputació de Catalunya, i que 

compten amb el patrocini del Departament 
d'Universitats, Recerca i Societat de la 

Informació de la Generalitat de Catalunya



Dipòsits institucionals cooperatius

BV Miguel de Cervantes: Portal 
Universitat de Barcelona. Fons 
de reserva 

RECERCAT: Dipòsit de recerca 
de Catalunya

TDX: Tesis Doctorals en Xarxa

RACÓ: Revistes catalanes amb 
accés Obert

Memòria digital de Catalunya

http://www.cervantesvirtual.com/portal/universitatbarcelona/
http://www.recercat.net/handle/2072/1057
http://www.tesisenxarxa.net/
http://www.raco.cat/index.php/index/raco/cercaXI?searchInstitucio=49
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/search.php


Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes: Portales institucionales

Universitat de Barcelona. Fons de Reserva

http://www.cervantesvirtual.com/portal/universitatbarcelona/


Universitat de Barcelona. Fons de Reserva

Mitjançant aquest portal la Universitat de Barcelona posa 
en marxa un projecte per difondre, fer públic i 
preservar el seu patrimoni bibliogràfic allotjat 
principalment a la Biblioteca de Reserva del CRAI però 
també a d'altres biblioteques de la UB com Dret i 
Medicina

S'hi reprodueixen digitalment una selecció d'obres 
originals escollides entre el ric patrimoni que custodia: 
manuscrits, pergamins, incunables, primeres edicions, 
llibres dels segles XVI, XVII i XVIII

http://www.bib.ub.edu/biblioteques/reserva/
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/dret/
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/medicina/
http://www.cervantesvirtual.com/portal/universitatbarcelona/


Objectius
Difondre i fer públic el patrimoni de la Universitat de Barcelona

Ser un vehicle d'aprenentatge i formació destinat a fer conèixer 
el nostre valuós llegat bibliogràfic a través d'uns recursos culturals 
posats a disposició de tots els ciutadans que el vulguin consultar

Servir d'enllaç a recursos d'informació electrònica i a d'altres 
col·leccions digitals d'interès general, tot oferint un accés al 
patrimoni digital català lligant-lo a d'altres projectes ja existents en 
el nostre àmbit cultural

Fer un estudi dels projectes ja existents i les corresponents 
polítiques de col·laboració amb aquests. 

Preservar el valuós fons bibliogràfic de la Universitat de Barcelona



Universitat de Barcelona. Fons de 
Reserva

http://www.cervantesvirtual.com/portal/universitatbarcelona/pcuartonivel.jsp?conten=busqueda


Contingut

2.169 manuscrits. El més antic és del segle X, mentre que 
els documents dels segles XV-XVIII són els més 
representats. Podem citar a títol d'exemple: 
Crònica de Jaume I. 1343 
Eiximenis. Llibre dels àngels. 1445 
Llibre apellat Consueta. Segle XIV 
Ciceró. Opera. Finals del segle XIV 
Jardinet d'Orats. 1486.

948 incunables. El més antic correspon al primer llibre 
imprès a Itàlia: 
Ciceró. De oratore. Subiaco: Conradus Sweynheym i 

Arnoldus Pannartz, 30 de setembre de 1465. 



Contingut

Al voltant de 150.000 impresos des del segle XVI fins 
l'any 1820. Destaquen el conjunt de sermonaris 
(possiblement el més ric de l'Estat), el fons de revistes 
dels segles XVII-XVIII i, especialment remarcables, els 
fons d'obres de medicina i ciències jurídiques 

8.060 gravats en làmines soltes que omplen tota la història 
del gravat des del segle XVI al XIX

890 pergamins de diversa procedència

La majoria d'aquests documents (excepte el fons 
manuscrit) es poden localitzar a partir de la consulta del 
catàleg del CRAI (Limitar per Fons Antic)

http://ub.cbuc.cat/


RECERCAT: Dipòsit digital de la Recerca 
de Catalunya

http://www.recercat.net/handle/2072/1057


Definició

Dipòsit institucional cooperatiu de 
documents digitals de recerca de les 
universitats i dels centres d'investigació de 
Catalunya, en el qual també participa la 
Universitat de Barcelona 



RECERCAT: Dipòsit digital de la Recerca de 
Catalunya: Universitat de Barcelona

http://www.recercat.net/handle/2072/1057


Finalitats i continguts

Recollir, preservar i difondre la documentació
elaborada pels departaments de les universitats 
i dels centres d'investigació de Catalunya

Inclou el què s'anomena literatura grisa, com 
ara articles encara no publicats (preprints), 
comunicacions a congressos, informes de 
recerca, working papers, projectes de final 
de carrera, memòries tècniques, etc. de la 
Universitat de Barcelona i de la resta de centres



TDX Tesis Doctorals en Xarxa

http://www.tesisenxarxa.net/
http://www.tesisenxarxa.net/


Definició

Dipòsit cooperatiu que conté, en format 
digital, tesis doctorals llegides a les 
universitats de Catalunya i d'altres 
comunitats autònomes



Finalitats

Difondre, arreu del món i a través d‘Internet, els 
resultats de la recerca universitària 
Oferir als autors de les tesis una eina que 
incrementa l'accés i la visibilitat del seu treball. 
Millorar el control bibliogràfic de les tesis 
Impulsar l'edició electrònica i les biblioteques 
digitals
Incentivar la creació i l'ús de la producció
científica pròpia



TDX Tesis Doctorals en Xarxa: 
Universitat de Barcelona



Contingut i Consulta

Contè les tesis doctorals, en format digital, de 
la Universitat de Barcelona així com les llegides 
a les universitats de Catalunya i d'altres 
comunitats autònomes 

Permet la consulta remota a través d‘Internet del 
text complet de les tesis, així com fer cerques 
per autor/a, director/a, títol, matèria de la tesi, 
universitat i departament on s'ha llegit, any de 
defensa, etc. 



RACÓ: Revistes Catalanes amb Accés 
Obert   

http://www.raco.cat/index.php/index/raco/cercaXI?searchInstitucio=49
http://www.raco.cat/


RACÓ: Revistes Catalanes amb Accés 
Obert 

Dipòsit des del qual es poden consultar, en 
accés obert, els articles a text complet 
de revistes científiques, culturals i 
erudites catalanes, entre les quals s'hi 
troben incloses les de la Universitat de 
Barcelona



Objectius

Impulsar l'edició electrònica de revistes 
catalanes

Ser la interfície que permeti la consulta 
conjunta de totes les revistes

Facilitar els instruments per a la seva 
preservació



RACÓ: Revistes Catalanes amb Accés Obert: 
Universitat de Barcelona



Revistes UB

No totes les revistes publicades a la UB estan recollides a 
RACÓ, per motius diversos. 

És el cas, per exemple, de la revista editada a la nostra 
Facultat, edusfarm, revista d’educació superior en 
Farmàcia

Des del web del CRAI, en concret, des de la pàgina 
Revistes científiques UB es pot fer la cerca per 

Àrea temàtica
Títol
Tipus de suport
Cerca avançada

http://www.publicacions.ub.es/revistes/edusfarm2/
http://www.bib.ub.edu/revistes-ub/


Cerca conjunta a 4 Dipòsits digitals

http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/e-diposits/multicerca/


Memòria digital de Catalunya

http://mdc.cbuc.cat/


Definició

Dipòsit cooperatiu que permet consultar, en 
accés obert, col·leccions digitalitzades de 
revistes catalanes antigues, 
fotografies, mapes, cartells, ex-libris,
etc. relacionats amb Catalunya. 



Finalitat i Objectius

Augmentar la visibilitat i consulta del patrimoni       
català
Tres objectius:

Impulsar la digitalització del patrimoni català
Ser la interfície que permeti la consulta 
conjunta d'aquest patrimoni 
Facilitar els instruments per a la seva 
preservació



Exemples UB: Fons del Dr. Sabaté Pi
Fons digital Oriol Martorell

http://www.bib.ub.edu/crai/fons-colleccions/coldigitals/dibuix-sabater-pi/
http://www.bib.ub.edu/index.php?id=2126


Materials de difusió



Flyers



Flyers



Punt de llibre magnètic



Sèrie de punts de llibre



Altres dipòsits digitals



Directoris de dipòsits digitals nacionals 
o internacionals: ROAR

Cerca per ‘Universitat de Barcelona’

http://roar.eprints.org

http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/?action=search&query=Universitat+de+Barcelona&sa=Search


Evolució en el nombre de registres al 
DD de la UB (ROAR)



Directoris de dipòsits digitals nacionals 
o internacionals
DOAR: Repositoris espanyols

Dades d’Espanya (extretes de 
RiS Busca Repositorios)

http://www.opendoar.org/countrylist.php?cContinent=Europe#Spain
http://www.accesoabierto.net/repositorios/repositorios_opendoar.php
http://www.accesoabierto.net/repositorios/default.php


Altres dipòsits o xarxes de dipòsits 
digitals: DReSNet
Xarxa de dipòsits digitals en el camp de la ciència

Related Networks

http://www.dresnet.net/related-networks
http://www.dresnet.net/about


E-LIS: arxiu d’accés obert en 
biblioteconomia

http://eprints.rclis.org/


Altres dipòsits o xarxes de dipòsits 
digitals
Directorio y recolector de recursos digitales DR (Ministerio de Cultura)
DIGITAL.CSIC
Dipòsit Digital de Documents de la UAB - Servei de Biblioteques
Colección Digital Complutense(UCM)
RECOLECTA: Recolector de ciencia abierta (REBIUN, FECyT)
RepCSIC. Alimentos

Library of  Congress: Digital Collections & Services
National Library of Medicine: 

Online Exhibitions and Digital Projects
Univ. of Virginia Library: Digital collections
Gallica (BNF)
eScholaship Repository (Univ. Of California)
eCommons@Cornell (Cornell University Library)
EBSCO: Open Science Directory
BioMed Central (ara a Springer)

http://roai.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd
http://digital.csic.es/
http://alfama.sim.ucm.es/3DGreco/modulos.php?name=digital
http://www.recolecta.net/buscador/
http://repcsic.iata.csic.es/dspace/
http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html
http://www.nlm.nih.gov/onlineexhibitions.html
http://lib.virginia.edu/digital/collections/
http://gallica.bnf.fr/
http://repositories.cdlib.org/escholarship/
http://ecommons.library.cornell.edu/
http://www.opensciencedirectory.net/
http://www.biomedcentral.com/home/
http://www.springer-sbm.com/index.php?id=291&backPID=132&L=0&tx_tnc_news=4970&cHash=b5a2aa41d8


Eines: Directoris i cercadors 

Busca repositorios Directorio de Repositorios Institucionales
Españoles de Acceso Abierto.
DOAJ Directory of Open Access Journals
OAIster Union Catalogue of Digital Resources
OpenDOAR Directory of Open Access Repositories
Open Science Directory
ROAI Directorio y recolector de recursos digitales
ROAR Registry of Open Access Repositories
ScientificCommons

http://www.iata.csic.es/~bibrem/OPEN_ACCESS/Google_search-repositorios.html
http://www.doaj.org/
http://www.oaister.org/
http://www.opendoar.org/
http://www.opensciencedirectory.net/
http://roai.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd
http://roar.eprints.org/
http://en.scientificcommons.org/


Els Dipòsits digitals al Bloc de 
Farmàcia

DD DE LA UB
RECERCAT
TDX
BV Miguel de Cervantes

DIGITAL.CSIC
RECOLECTA
RepCSIC. Alimentos

http://blocfarminfo.wordpress.com/2007/10/26/reduir-el-nombre-darticles-cientifics-que-es-publiquen/
http://blocfarminfo.wordpress.com/2008/02/22/recercat-diposit-de-la-recerca-de-catalunya-es-noticia/
http://blocfarminfo.wordpress.com/2008/02/08/tdx-tesis-doctorals-en-xarxa/
http://blocfarminfo.wordpress.com/2007/12/14/el-fons-antic-de-la-ub-a-la-biblioteca-virtual-miguel-de-cervantes/
http://blocfarminfo.wordpress.com/2008/01/29/presentacio-del-repositori-digital-del-csic/
http://blocfarminfo.wordpress.com/2008/02/26/recolecta-disseminant-la-ciencia/
http://blocfarminfo.wordpress.com/2008/03/12/un-diposit-mes/
http://blocfarminfo.wordpress.com/


Documents d’interès

La Universitat de Barcelona i la lliure difusió del coneixement (aprovat 18/02/08). (Entrada al Bloc de Farmàcia)

Dipòsits institucionals: associar-se amb el professorat per a millorar la comunicació. Traduccions del CCUC. Publicat 
originalment a Johnson, Richard K.” Institutional repositories: paterning with faculty to enhance scholarly
communication”. D-Lib Magazine [en línia]. Vol. 8, Núm. 11. Disponible a: 
<http://www.dlib.org/dlib/november02/johnson/11johnson.html>.

Desenvolupament de dipòsits institucionals als Estats Units a partir de l’inici del 2005. Traduccions del CCUC. Publicat 
originalment a Lynch, Clifford i Lippincott, Joan K. "Institutional repository deployment in the United States as of 
early 2005". D-Lib Magazine [en línia], Vol. 11, Núm. 9 (2005). Disponible a: 
<http://www.dlib.org/dlib/september05/lynch/09lynch.html> 

VIII Workshop REBIUN sobre Proyectos Digitales, "La Preservación Digital: Memoria de Futuro“. Murcia 20 y 21 de 
octubre de 2008. Conclusiones.

Azorín, Cristina; Jorba, Ferran; Piera, Beatriu. Depósitos digitales 2.0: la experiencia de la UAB. XIV Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía. Antequera (Málaga), 15-17 de marzo de 2007.

Codina, Lluís. Ciencia 2.0 (Presentació en Power Point). Barcelona: UPF. Departament de Comunicació. Taula de 
Nova Recerca, Oct. 2008. 
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