
Sessió de comunicacions "Gestió – Sistemes, xarxes i models" 

En qualsevol dels contextos on desenvolupem la nostra feina hem d'anar 
permanentment adaptant-nos als canvis generals de la societat.  

A les biblioteques universitàries, on sempre hem estat donant suport a la docència i 
a la recerca, ens trobem ara amb una transformació important del paradigma, a les 
portes de la constitució del nou EEES (Espai Europeu d'Ensenyament Superior). 
Aquest canvi no ens ha d’espantar; ben al contrari: hem d’aprofitar les oportunitats i 
passar a jugar-hi un paper capdavanter. Ens podem involucrar una mica més, 
responsabilitzant-nos d'assignatures relacionades amb la cerca i gestió de la 
informació, i participant com a membres de ple dret en els grups de recerca. A més, 
des de les biblioteques universitàries portem a terme unes accions decisives en 
suport de la docència: creem dipòsits digitals de la recerca (per a facilitar l’accés a 
aquests treballs i per a preservar-los per al futur), organitzem els espais virtuals de 
docència (dossiers electrònics, campus obert...) on els professors posen a disposició 
dels seus estudiants eines per a la docència i aprenentatge.  

La tradició de cooperació entre les biblioteques catalanes propicia l'aparició de nous 
projectes que representaran una millora en la prestació de serveis als usuaris. Per un 
cantó s'ha presentat CÀNTIC (catàleg d’autoritats d’autors i títols de les biblioteques 
de Catalunya); s’ha presentat també el projecte de xarxa de biblioteques 
especialitzades de la Generalitat (que de fet ja fa bastants anys que treballen de forma 
cooperativa), i s’ha presentat el projecte de xarxa de biblioteques d’art, impulsat pel 
Departament de Cultura de la Generalitat, que ha de sumar esforços i facilitar l’ús 
d’aquestes col·leccions als usuaris interessats. 

Finalment, s’ha presentat el treball que es fa des del Consorci de Biblioteques de 
Barcelona en suport de les direccions de les biblioteques; especialment en les 
competències directives (en el lideratge directiu) que impliquen qüestions relacionades 
amb les relacions humanes, sempre difícils de resoldre. 

En definitiva, el canvi del context on ens trobem implica un canvi en les eines i 
procediments de gestió per adaptar-nos-hi i fer-hi front en les millors condicions 
possibles. 




