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Els llibres electrònics: factors i 
models d’adquisició
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Algunes dades sobre Swets

� Som una empresa de serveis a 
biblioteques fundada el 1901.

� Tenim oficines a més de 20 
països.

� Donem feina a unes 650 
persones.

� Tenim més de 60.000 clients a 
uns 160 països arreu del món.

� Tenim contacte amb més de 
65.000 editors.
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Swets i els llibres electrònics..?

� Swets va començar com  una
llibreria

� Swets disposa d’una posició
privilegiada dins de la 
indústria

� Swets  aposta pels llibres
electrònics
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“EBooks sí, PERÒ…”

Pressupostos
Catalogació

Procés de compra

Desenvolupament de col�lecció

Preservació

Responsabilitat

Propietat

Quan?Promoció
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Desenvolupament de col�leccions

Mode de selecció

Compra

Subscripció

Colecció Pick-and-Choose

Editor

Agregador

Proveïdor

Model d’adquisició

Principals factors



8

Desenvolupament de col�leccions

� Imprès vs. Electrònic 

� Títol a títol vs. Col�leccions

� Accés perpetu vs. Subscripció

� Editor vs. Agregador

� Usuari únic vs. Usuaris concurrents
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Tendències Actuals
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Sobre els natius digitals

Aquesta generació és en certa manera 
qualitativament “diferent” de l’anterior, tenen 
diferents aptituds, actituds, expectatives i fins i tot 
diferent alfabetització informacional i comunicativa 
que d'alguna manera traspassaran al seu ús dels 
serveis bibliotecaris i documentals quan comencin la 
seva educació superior i les seves carreres com a 
investigadors.

Comportamient informacional de l’investigador del futur, British Library/Jisc, 2008
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Comportament de lectura dels usuaris

How did you read the content?

Jisc National e-books observatory project. Headline findings from the user surveys . Ciber, final report, November 2009
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Durada de les sessions

Typically, how long do you think you spend reading an e‐book from a 
screen in one session?

Jisc National e-books observatory project. Headline findings from the user surveys . Ciber, final report, November 2009
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eBooks: sobre el 16% de la despesa 
institucional en llibres

28% de la despesa en llibres

10% de la despesa en llibres

15% de la despesa en llibres

Source: CIBER Survey (December 2009): The Economic Downturn and Libraries
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Tendències actuals - Espanya

5.4.1. Monografías accesibles electrónicamente por pago
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“Directors de biblioteca
afirmen que estan més a 
favor de migrar a e-
journals i  e-books
(especialment) que 
insistir amb formats 
impresos.”

La inversió en eBooks creix
ràpidament

Source: Summary CIBER Survey (December 2009): The Economic Downturn and Libraries

Enquesta de Swets als clients: la 
despesa en eBooks serà el doble 
d’aqui a 3 anys
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D’entre tots els recursos, l’eBook és 
el menys afectat per les retallades

Source: CIBER Survey (December 2009): The Economic Downturn and Libraries
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Els editors d’eBooks experimenten 
amb nous models

Source: CIBER Survey (December 2009): The Economic Downturn and Libraries

Pick and Choose 
El més popular: 
36.1%

Preferències dels bibliotecaris respecte als models 
d’adquisició d’eBooks

Approval 
plan 
menys
popular
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Els reptes dels bibliotecaris
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Els bibliotecaris lluiten per estar al 
dia amb els diferents models

1. Comparatives de preus i opcions 
entre  proveïdors 

2. Trobar títols disponibles

3. Comparar condicions de llicència 

4. Negociar i firmar acords de 
llicència per llibres electrònics 

5. Obtenir i analitzar estadístiques 
d’ús

Al mercat hi ha 
manca de 
transparència

Els 5 mals de cap més importants sobre els llibres 
electrònics

Font: Customer Survey Swets, “11 Questions on eBooks”, April 2009
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Problemes sobre els llibres
electrònics…, resulten familiars?

� Reclamaciones d’acces

� Llicències

� Estadístiques d’ús

� Enllaços Open URL

� Cerques a text complet

Extensa experiència en gestió de 
continguts digitals
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¿Què volen els bibliotecaris?
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Solucions SwetsWise
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L’assignació de pressupostos
variarà accelerada pels cambis
econòmics

Col�leccions eBook 25.9%

Preferència Tendència Canal

Títols individuals 
des dels editors

16.0%

Títols individuals
Des dels agregadors

23.1%

Plans d'aprovació
d’editors

12.1%

Model d’accés 
controlat

22.9%

x

Preparats per recolzar els principals models
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SwetsWise proporciona una única font per a 
la compra de llibres electrònics
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La nostra plataforma es converteix en un 
portal de compra per als llibres electrònics

� El catàleg conté més de 200.000 
títols d’uns 800 editors, tots 
disponibles per a la compra

� Permet comparar fàcilment preus 
i opcions de compra oferts tant 
per editors com per agregadors

� S’actualitza cada dia amb nous 
títols

� L’accés es garanteix a través del 
proveïdor escollit
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Fem-hi una ullada
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Cerca bàsica

Títol, Autor, Col.lecció, ISBN (paper i electrònic) editor
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Cerca Avançada

Les opcions de cerca 
avançada inclouen: 

�Títol

�Autor

�Editor

�Proveïdor

�Matèria

�Any de publicació, 

�ISBN

�Idioma

�Tipus de llicència

�Nivell d’accés

La cerca per
matèria segmenta 
fins a 4 nivells de 
la LCC

Podem limitar la 
cerca solament a 
títols disponibles 
per a la compra 
individual o amb 
preu

Tots els
desplegables es 
poden 
combinar
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Opcions de Publicació

Informació de títol

Informació de 
proveïdor, opcions
de compra, detalls i 
carro de la compra
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Detalls de títol

Informació
bibliogràfica

Altra informació
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Taules de Continguts

Taula de 
continguts
completa

Seccions i capítols
complets

Números de 
pàgina
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Col�leccions Disponibles

Col�leccions 
disponibles, 
proveïdor, opcions 
de compra, n. de 
llibres a la col�lecció, 
preu i carro de la 
compra
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Detalls de Col�lecció

Informació
bibliogràfica i 
models de compra 
disponibles

Información de comanda, 
requisits de llicència, 
descripció de la col�lecció y 
opcions de compra.
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Listat de títols

Informació de títol, 
ISBN13, Editor i autor. 
Els menús són de fàcil
navegació

Llistat complet de 
títols inclosos a la 
col�lecció. Opció de 
cerca dins del llistat
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Carro de la Compra
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Podem limitar el pressupost de compra i 
establir cicles d’aprovació
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Registre de Comandes

Registre de comandes 
amb opció de cerca i 
de navegació. Inclou 
la possibilitat de 
descarregar el llistat

Opció de filtres, 
informació de títol, 
informació interna 
de la comanda i preu
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Detalls de compra

Informació de títol, inclou 
volum, editor, proveïdor, 
ISBN13, format, tipus de 
publicació i taula de 
continguts

Informació de comanda: n. de 
comanda, tipus, data i opcions 
de col�lecció

Informació de pagament 
inclou preu, mètode de 
pagament i adreces del client
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SwetsWise recolza als clients en tot 
el cicle de servei per als llibres 
electrónics

� Busca, evalua y adquireix eBooks
des d’una sola plataforma
simplificant el cicle.

� Compila y consolida estadístiques
d’ús dels eBooks en una sola 
plataforma

� Visió integrada de totes les 
revistes i eBooks en una sola llista

� Des d’una única interfície els
usuaris obtene resultats rellevants
a les seves cerques sobre eBooks i 
revistes
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¿Què volen els bibliotecaris?
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Digital natives share a common global culture that is defined not by age, strictly, but 
by certain attributes and experiences related to how they interact with information 

technologies, information itself, one another, and other people and institutions.

Palfrey & Gasser, Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives, Basic Books, 2008.
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¿Preguntes?
Moltes gràcies

nsauri@es.swets.com


