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Conclusions 

Els projectes per posar a disposició electrònica de tots els ciutadans els documents que 
es conserven a les biblioteques s’han multiplicat darrerament. La tecnologia actual permet 
posar a l’abast de qualsevol ordinador una quantitat ingent de formació molta de la qual 
fins ara era de difícil accés. 

Les comunicacions presentades en aquesta sessió van permetre de conèixer de 
prop alguns dels principals projectes que s’estan duent a terme a Catalunya. 

Aquests projectes poden tenir una escala local (en el cas de les biblioteques públiques), 
institucional (universitats) i nacionals (en el cas de la Biblioteca Nacional de Catalunya). 

Els projectes que es van presentar comparteixen en alguns casos algunes 
característiques similars, com la voluntat de fer accessible als usuaris la documentació 
que fins ara existia només en suport paper. D’aquesta manera, RECERCAT, el dipòsit de 
documents científics del Consorci de Biblioteques Universitàries, permetrà posar a 
disposició de la comunitat les publicacions científiques i tècniques dels investigadors del 
país, més accessibilitat per als usuaris potencials i més visibilitat per als autors d’aquests 
treballs. 

El projecte ARCA, conduït per la Biblioteca de Catalunya planteja posar a la disposició de 
la ciutadania les revistes catalanes considerades d’interès històric, projecte que s’inclou 
dins dels plans d’aquesta institució de conservar i difondre el patrimoni bibliogràfic català. 

En aquesta mateixa línia i també dirigit per la Biblioteca de Catalunya, el projecte 
PADICAT s’està dissenyant per tal preservar el patrimoni digital que actualment s’està  
produint a Catalunya. 

La majoria de projectes parteixen d’un element bàsic en l’àmbit bibliotecari català, la 
cooperació. D’aquesta forma, RECERCAT és un projecte resultat de la col·laboració de 
totes les universitats catalanes i ARCA de les biblioteques que disposen d’alguna 
col·lecció de revistes susceptibles d’interès. 

Paral·lelament a la presentació d’aquests projectes, una altra comunicació ens recordava 
la necessitat d’adaptar les interfícies dels nostres webs a les necessitats específiques dels 
nostres usuaris, intentant dissenyar la navegació de la manera més usable possible per 
als usuaris potencial.  


