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PRIMER CONTACTE CREACIO DE LA REVISTA PUBLICACIO 1 DIFUSIO 
Trabada personal amb els editors de les revistes per conéixer 
les seves necessitats, aspiracions i coneixements sobre 
l'edició de revistes. A partir d'aquí. marquem la línia de 
treball que creiem més adient segons les seves demandes, 
interessos i trajectoria de la publicació. 

Un cap definits els indicadors bOsics de qualitat d'una revista 
fem l'alta a RCUB, proporcionem els codis d'edició i 
comencem la formació en l'ús de I'OJS. Oferim suport 
continu i cree m eines de suport per dotar d'autonomia 

Quan la revista esta creada és el moment de publicar-la al 
portal i donar-la a coneixer a la comunitat de la Universitat 
de Barcelona, utilitzant les xarxes socials del CRAI. També és 
tasca del CRAI introduir el sumarial portal RACO (complint 
el conveni signa! amb el CSUC) i a Dialnet. als editors. 

Habilitats del personal bibliotecari 

APTITUDS 
Disposar d'aptituds com la proactivitat, la iniciativa, 

el compromís, la planificació, la flexibilitat. 
l'assertivitat, l'eficacia, la responsabilitat, la 

receptivitat o el lideratge, faciliten realitzar una feina 
més satisfactoria tot responent a les noves necessitats 

deis nostres usuaris. 

AUTOFORMACIÓ 
Per poder donar suporten l'edició i gestió de revistes 

científiques ens formem contínuament. Són molles 
les Orees de coneixement que ens ajuden a donar 
un millar servei: models d'edició, programari lliure, 

drets d'autoria i propietat intel·lectual, eines de 
difusió, recursos per avaluar la producció científica, 

identificadors únics, etc. 

TREBALL EN EQUIP 
Oferir suporten l'edició de revistes científiques 

implica un treball col·laboratiu amb altres unitats 
del CRAI i serveis de la Universitat. El CRAI Unitat 
de Procés Tecnic cataloga els diferents formats 

de la publicació, el CRAI Unitat de Recerca 
assessora sobre els drets d'autoria, Publicacions i 

Edicions UB ofereix serveis editaríais i I'Area de 
Tecnologies manté el servidor web i actualitza el 

programari. 
També és de gran valua el suport institucional 

rebut del Vicerectorat de Comunicació i 
Projecció, qui des del2010 realitza unes 

convocatOrias de reconeixement de les revistes 
científiques de la UB i de concessió d'ajuts per 

publicar-les. 

Resultats 
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE REVISTES 
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El 2011 s'inaugura el portal RCUB amb 3 
revistes. 

2011 2012 2013 2014 2015 

De 2012 a 2014 s'incorporen 8 revistes per 
any (3 anys, 24 revistes). 
Duran! el 2015 són 6 les revistes que 
s'integren al portal, 

POLÍTICA D'ACCÉS LLIURE 1 AVÍS DE DRETS D'AUTORIA 

31 de les revistes ofereixen accés 
immediat i gratu"it. les al tres dues 
oferiran el text gratu'it després 
d'un període d'embargament. 

Tates les revistes, a excepció d'una, 
utilitzen llicencia Creative Commons 
per gestionar els drets d'autoria 
deis seus articles. 
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55% 
CCBY 

39% 
CC BY-NC-ND 

3% 
CC BY-NC-SA 

COORDINACIÓ 
La coordinació és el a u per tal que les revistes siguin consultables i 
accessibles per als usuaris al més aviat possible. Des del CRAI Unitat 
de Projectes realitzem: 

• coordinació externa··> treballem amb els responsables de 
repositoris aliats (CSUC) per introduir-hi les nostres revistes, i 
• coordinació interna --> assignem les revistes, en funció de la 
seva tematica, a un CRAI Biblioteca i a una persona en concret, 
qui actualitza els sumaris al repositori cooperatiu RACO i al portal 
bibliografic Dialnet. 

Humanitats i Arts 

Ciencies socials 

Ciencies experimentals 

Ciencies de la vida 

Ciencies de la salut 

PRESENCIA A PORTALS 

31 de les revistes estan incloses al 

repositori cooperatiu RACO 

30 al portal bibliografic DIALNET 

28 són les publicacions que disposen 

del segell "Revista reconeguda UB" 

16 revistes estan classificades a 

Carhus Plus 

1 O al directori de revistes 

científiques d'accés obert DOAJ 

PROSPECCIÓ TECNOLOGICA 
Pera la nostra feina és primordial coneixer les oportunitats 
que ofereixen les tecnologies de la informació i la 
comunicació en el món de la gestió, edició i difusió de 
les publicacions periodiques. És per aixo que la prospecció 
tecnologica i el benchmarquing formen part del nostre di a 
a dia. Des del CRAI Unitat de Projectes, consultem 
periodicament el forum de la comunitat Public 
Knowledge Project (PKP) i mantenim contacte amb 
els responsables de I'OJS d'altres universitats (UPC i UAB). 

COMUNICACIÓ 
La comunicació continua i periodica entre tots els 
membres implicats és requisit imprescindible pera 
obten ir unes revistes de qualitat. 
Des del CRAI Unitat de Projectes també centrem 
esforc;:os a fer coneixer les nostres tasques de suport 
mitjanc;:ant: 

• tutorials i documents d'ajut per als editors, 
• presentacions al personal del CRAI, 
• trabad es interuniversitOries i presentacions en 
jornades a professionals externs. 

JORNADA RCUB 

El 24 de febrer de 2015 va m realitzar la 1 a Jornada RCUB 
pera editors de revistes científiques de la Universitat de 
Barcelona, destinada als editors queja editen en aquest 
portal o que estan interessats en gestionar-hi la seva 
revista. 

La Jornada va tenir una gran acceptació (75 editors), s'hi 
van presentar 5 comunicacions i va ser de gran utilitat 
per coneixer les necessitats i interessos deis editors de les 
revistes del portal RCUB. 

La Jornada pretén ajudar a donar visibilitat i a posicionar 
les revistes allotjades al portal RCUB. 


