
Biblioteca i Recerca 

IXè Workshop BiblioUdG. 
Transparència, mobilitat, dades i 

ciutat 



Esquema 

• Les biblioteques i la recerca: canvis de 
necessitats, canvis en els serveis, canvis 
organitzatius. 

 
• Accions sobre el suport a la recerca des de les 

biblioteques 
– Accions sobre les dades de recerca 



Les biblioteques i la recerca: canvis de 
necessitats 

• Suport tradicional a la recerca des de les 
biblioteques amb la construcció de col·leccions: 
– Col·leccions especials 
– Revistes 

• Arriba internet: 
– Canvis en l’accés i en els serveis 
– Noves necessitats dels investigadors 
– Es produeixen canvis organitzatius a les 

biblioteques per donar un millor servei ajustat a 
aquestes noves necessitats dels investigadors 



Les biblioteques i la recerca: canvis en els 
serveis 

• Nous serveis per oferir als investigadors 
– Bibliotecaris temàtics 
– Eines de gestió de referències: Mendeley 
– Assessorament sobre el compliment en mandats d’accés 

obert 
– Validar dades de les publicacions dels CRIS per tal de 

comunicar-se amb els repositoris institucionals 
– Implementació d’identificadors: ORCID 
– Confecció del Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) 
– El més nou: gestió de dades de recerca, eines per ajudar a 

la presa de decisions estratègiques sobre la recerca… 



Les biblioteques i la recerca: canvis 
organitzatius 

• En els darrers anys les biblioteques: 
– Han reorganitzat els seus serveis per apropar-se als grups de recerca 

i als investigadors 
– Han adaptat, d’una manera o altra, els seus organigrames 

tradicionals per tal de crear estructures de suport a les activitats de 
recerca. 

• Grups de treball CBUC: TDX/TDR, Repositoris, Gestió 
de referències bibliogràfiques, suport a la recerca 

• Actuacions de suport a la recerca: 
– Concentrar activitats en el GT de suport a la recerca 
– Ampliar aliances amb els serveis universitaris que també 

intervenen de forma activa en serveis de suport a la 
recerca, p.ex. OITT (UdG) 

– Nous projectes: emmagatzematge de dades científiques, 
pagament de tarifes APC, promoció activa de l’OA … 



Accions sobre el suport a la recerca des de 
les biblioteques 

• Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) 



Portal de la Recerca de Catalunya (PRC): 
Universitats 



PRC UdG: Dades 

 



PRC UdG: Investigadors  
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PRC UdG: Investigadors 



PRC UdG: Investigadors  



PRC UdG: Investigadors  



PRC UdG: Connexió Repositori Institucional 



Portal de la Recerca Catalunya: Foto UdG 



Grup Treball: Suport a la recerca 

Establir un marc de referència que permeti a les universitats 
i centres de recerca definir una política de gestió de les dades 

generades per les activitats de recerca. 
 
Objectius d’aquest Grup: 
1. Elaborar i acordar procediments que permetin que les biblioteques 
universitàries col·laborar amb els grups de recerca per a: 

a. crear Plans de Gestió de Dades (PGD) 
b. recomanar-los un repositori on dipositar les dades. 

2. Si fos el cas, recomanar la creació d’un repositori consorciat de dades 
de recerca en el marc del CSUC. 
3. Elaborar i proposar l’aprovació d’uns principis generals de política a 
seguir per a la gestió de les dades de recerca per part de les universitats 
de Catalunya. 



Accions sobre les dades de recerca 

• Objectiu A: acordar procediments per tal que les 
biblioteques puguin prestar un servei nou 
– Pla pilot de gestió de dades de recerca 
– Enquesta sobre la gestió de dades de recerca 

• Objectiu B: si fos el cas, crear un repositori 
consorciat de dades 
– Repositori de dades 

• Objectiu C: Política de dades de recerca 
– Model Open Access 
– Esquema del text de política de dades 

 



Recerca UdG: pilot de dades, enquesta 



biblioteca.projectes@udg.edu 
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