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Marc tecnològic (1)
• Tendències a nivell institucional:
Unificar dades i processos d’informació a la institució (àrees de
recerca, docència, aprenentatge i administració amb l’objectiu de
simplificar els fluxes d’informació)

• Tendencies a nivell cooperatiu:
DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for European
Research)
Xarxa europea de dipòsits digitals:
Projecte d’un servidor que recol·lecta les metadades (harvesting) de
tots (ara alguns) dipòsits europeus i ofereix l’accés a text complet.
Països participants: Holanda, Alemanya, Gran Bretanya, França,
Bèlgica. Més països en fase d’incorporació.
Espanya, de moment, guies per participar traduïdes a REBIUN

Marc tecnològic (2)
• eSciDoc:
– E-Science : col·laboració global i les
infrastructures que l’han de permetre.
– Global vol dir:
• Publicar en obert els resultats intermedis dels
processos de recerca
• Accés directe a les dades primàries (fonts) de la
recerca
• Autoria interactiva (comentaris, aportacions)
• Associació d’objectes d’informació en altres
contextos

• Biblioteca Digital Hispánica:
http://www.bne.es/BDH/index.htm
Cooperació amb la Biblioteca Digital Europea

Marc legal
• CEDRO: Licencia de usos digitales
Estan mirant la Llicència digital per intranet.
(10 cts x pàgina x num. d’usuaris x dia )
Només permet la reproducció des de paper
(escanejat) i penjar a nivell d’intranet udg.
• Estudio REBIUN sobre las implicaciones del
derecho de autor en los proyectos de
digitalización
Àmbits implicats:
a)SOD
b) Còpies per a la Intranet docent
c) Creació de dipòsits
http://info-fp.uned.es/biblioteca/Workshop2007/resumenes/PresentacionSeminario.pdf

Open Access
Projectes amb finançament governamental:
– Recolector nacional REBIUN-FECYT (projecte)
(Dialnet et al.)
– Repositorio español de ciencia y tecnología
FECYT/REBIUN (portal de revistes Open
Acces)
– portal "e-Ciencia" de la Comunidad de Madrid,
el Consorcio Madroño y la UNED
Recolzament important de la conselleria
http://www.madrimasd.org/informacionidi/e-ciencia/

Projectes de biblioteques
•
•
•
•
•
•
•

NEREUS: Consorci europeu de biblioteques d’economia.
Projecte NEEO Dipòsit documental en accés obert.
Finançat per la UE (Universidad Carlos III)
Web 2.0 al Catálogo de la Biblioteca de la Universidad
Complutense de Madrid
Gestión del conocimiento en un servicio de referencia
virtual: diseño de un programa para la atención de
consultas (UOC)
Tecnologías para la Biblioteca 2.0 (Universidad de
Sevilla)
Acceso a la información electrónica mediante terminales
ultraligeros (Universidad de La Laguna)
SOMNI (Universitat de València) Digitalització i gestió de
fons antic
Dipòsit de materials docents (UPC)

