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 Diapositiva Text 

1 El suport a la recerca al CRAI Biblioteca del 
Campus de Mundet i la figura del Bibliotecari 
Integrat. 

En el moment d’abordar l’estat de la qüestió de la Recerca al CRAI Biblioteca de Mundet, ens 
plantegem la comparació amb la figura del Bibliotecari Integrat. Segons Carlson i Kneale 
(2011), aquest ha de ser capaç de formar part d’equips de treball multidisciplinaris, actuant 
més enllà de l’espai físic de la biblioteca i acceptant el risc d’abandonar la seva zona de 
confort. 
 
 

2 D'on venim i cap a on anem Amb l’objectiu de valorar la proximitat del Servei de Suport a la Recerca amb el Bibliotecari 
Integrat,  es pregunta què s’ha fet, què s’està fent i què es pot fer. 
 

3 Difusió de la Recerca La difusió de la recerca del Personal Docent i Investigador (PDI) mitjançant el Dipòsit Digital 
de la UB, ha centrat part dels esforços del CRAI de Mundet. Àngels Pedrazuela, amb el 
suport de la Oficina de Difusió del Coneixement de la UB, lidera aquest procés de 
democratització del coneixement i de foment de la cultura Open Access. Entre els objectius 
inicials, està aconseguir la representació de tots els departaments del Campus de Mundet al 
Dipòsit Digital. 
 

4 Aprofitant sinèrgies Tradicionalment el CRAI de Mundet ha donat resposta a les peticions de suport fetes pels 
investigadors del campus, en matèria de cerques bibliogràfiques i ús d’indicadors 
bibliomètrics. La col·laboració amb el professorat de les facultats del Campus en el 
desplegament d’accions formatives, ha fet aflorar un conjunt de sinèrgies que s’han traduït en 
un increment de les peticions individuals de suport en la cerca documental. Dins d’aquestes 
peticions, també cal tenir en compte les procedents d’estudiants de doctorat, entesa l’activitat 
d’aquests com una recerca de nivell inicial. 
 

5 Què fan i què podem fer? Arribats a un punt, es considera oportú monitoritzar la recerca dins del campus i veure que 
s’està fent a fora. Amb la col·laboració de Xevi López, s’identifiquen grups de recerca del 
campus als que es pot oferir suport (Ex. Ús de l’aplicatiu Curricul@, cerques bibliogràfiques, 
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visibilitat de resultats i de l’autoria, ...) i es fa un anàlisi del servei a la recerca que ofereixen 
altres universitats europees (ex. Universitat de Leiden i Universitat de Hèlsinki).  
 

6 Resolent dubtes La fase anterior planteja dubtes sobre la correcta orientació del camí a seguir, motiu pel que 
es demana assessorament a l’Ignasi Labastida com a referent del suport a la recerca del 
CRAI de la UB. Aquests contactes permeten identificar altres camps d’actuació (ex. 
Assessorament sobre l’identificador ORCID, suport en l’elaboració del PDA, suport en la 
confecció del pla de dades requerit en els projectes finançats amb fons de la UE, …). 
 

7 Posem fil a l’agulla Donada la importància de l’ORCID de cara a la visibilitat de la producció científica al futur 
Portal de Recerca de Catalunya, s’assisteix a la conferència ORCID-CASRAI per tenir 
coneixement de l’estat de la qüestió i de casos pràctics d’aplicació. 
 

8 Proactivitat i Reflexió Sense deixar de ser proactius i avançar-nos a futures necessitats dels investigadors (ex. 
Difusió del material de suport relatiu a l’ORCID mitjançant les llistes de distribució de correu), 
es fa convenient reflexionar sobre noves necessitats internes del CRAI Biblioteca de Mundet 
que s’han detectat. 
 

9 Noves eines, nova formació Les peticions de suport rebudes, vinculades a l’actualització del currículum i als processos 
d’avaluació dels investigadors (ex. Compleció de dades i funcionament de l’aplicatiu 
Curricul@, publicacions avaluables, …), posen de manifest la necessitat de disposar d’un 
entorn virtual de proves i rebre formació sobre el funcionament dels processos d’avaluació 
interna dels investigadors. Juntament amb els altres CRAI Biblioteques, es fa arribar la petició 
a l’Ignasi Labastida. 
 

10 Aliances internes i aliances externes al CRAI de 
Mundet 

Aconseguir un suport eficaç i eficient requereix establir aliances amb tots els agents implicats 
en la recerca. En aquesta línia s’han iniciat converses amb les Oficines de Gestió de la 
Recerca i l’Administració del Campus de Mundet per tal d’aconseguir accions coordinades. 
Entre les accions futures es contempla una possible reunió, on també participin la Unitat de 
Suport a la Recerca i els Vicedeganats de Recerca. També es fa necessari la coordinació i el 
treball conjunt del Servei d’Informació i el Servei de Suport a la Recerca del CRAI Biblioteca 
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de Mundet per dissenyar accions formatives específiques. 
 

11 Seguim madurant opcions Un millor coneixement de l’avaluació de la recerca, fruit dels cursos de formació interna que 
ofereix la UB, ens ha portat a obrir noves reflexions: donar prioritat de pujada al Dipòsit Digital 
als documents publicats recentment, promoure accions informatives sobre els beneficis de 
publicar els treballs de final de Màster, ….  
 

12 Cap a on anem? El tractament de les tasques rutinàries del dia a dia que dificulten fer front a nous reptes i el 
conjunt de recursos necessaris, especialment a nivell de recursos humans, són alguns dels 
punts febles a l’hora d’implementar la figura del Bibliotecari Integrat. Malgrat això i que el 
progrés no sigui tan ràpid com es desitjaria, creiem oportú seguir treballant en la línia 
iniciada.  
 

13 Prop o Lluny Arribar a implementar la figura del Bibliotecari Integrat, lluny de ser una utopia, es planteja 
com un viatge a Ítaca, esperant gaudir d’un camí llarg i ple de noves experiències. 
 

 


