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Objectius 
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Sistema integrat de 
gestió, accés i serveis 

Eines de descoberta 
 

Arquitectura flexible 
1 sola bbdd  
Catàleg únic 

Millora en 
la gestió 

Millora en 
l’experiència 

d’usuari 

Estalvi 
econòmic 

Estalvi gestió i 
manteniment 

Estalvi temps 
d’accés a les 
col·leccions 

Millora en la 
flexibilitat 

“Accedir des d’un sol punt a la totalitat de recursos documentals 
accessibles per la comunitat d’usuaris de les institucions membres 
del CBUC” 



Motivació dels objectius 

• Canvi tecnològic: una altra manera de treballar 

– Nous sistemes d’automatització (NG) 
– Gestionen tota la biblioteca (també fons electrònic) 
– Admeten molts formats: MARC, DC, DCQ, METS, etc. 
– Orientat a la cooperació i reutilització 
– Arquitectures flexibles: núvol 
– Etc. 

• Crisi econòmica 
– Cal fer més amb menys diners 
– Els esforços que abans es dedicaven a automatització bibliotecària 

ja fa anys que van baixant 
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GT Sistema Compartit: Què hem fet? 
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2012-2013 
– S’han realitzar diverses reunions de treball.  

S’han elaborat llistes de: 
• Reptes/barreres 
• Avantatges, oportunitats i estalvis 

– Seminaris d’iniciatives similars a nivell internacional: 
• Marshal Breeding. “The web-scale library. A global approach”. Vanderbilt 

University Library 
• Jean Bernon. “The French Union Catalog of Higher Education and Research, 

SUDOC, towards National next generation ILS” 
• Hans Geleijnse, Corno Vromans, Marc den Berg. “Libraries, Cloud Services 

and Research Support”. Tilburg University 
• Kristiina Hormia-Poutanen. “Building Next Generation Consortium 

Services”. Library network services, Finland 
• John F. Helmer. “Radical Collaboration. The next frontier for academic 

libraries”. Orbis Cascade Alliance 

 

 



GT Sistema compartit: A partir d’ara 
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2014-2016: avancem cap al sistema compartit 
– Treballar temes tècnics en diferents grups de treball 

amb la coordinació del grup del treball del sistema 
compartit: 

• Catalogació, reglament de préstec, eines de 
descoberta, aspectes legals, temes informàtics, 
etc. 

– Presentacions de productes (març-abril 2014) 
• ILS + Discovery 

– Redacció del RFC, concurs i tria del nou sistema 
– Implementació  

 
 



Exemples 

6 De Millennium a Sierra 



Exemples 
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Gràcies per la vostra atenció 
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