
CONCLUSIONS DE LA TAULA RODONA CRAI O BIBLIOTEQUES? 

Algunes de les conclusions de la taula rodona en la qual van participar 
Núria Casaldàliga (UAB), Montserrat Espinós (UPF), Roser Gómez (UPC) i Patrícia 
Riera (UOC), amb Maria José Recoder de moderadora, foren les següents: 

- CRAI és la nova definició del que pot arribar a ser una biblioteca. Implica 
una convergència de serveis, una confluència de professionals de diferents 
àmbits i una concentració d’equipaments diversos. Tenir un CRAI i no una 
“Biblioteca universitària” ha de ser una estratègia de la Universitat, perquè al 
CRAI hi poden convergir serveis molt diferents: des del Servei d’Informàtica, 
fins als Campus Virtuals.  

- No importarà tant el nom, si CRAI o biblioteca, com les funcions que s’hi 
desenvolupin. Ja que el que resulta evident és que cal ampliar les prestacions 
de la biblioteca universitària, atenent, sobretot, al nou model d’aprenentatge 
que defensa l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Aquesta idea de 
la innovació docent que impulsa la Declaració de Bolonya és a la base de tots 
els canvis que s’hauran de produir a les biblioteques universitàries, als seus 
continguts i al rol que jugaran en la formació dels estudiants universitaris.  

- La Biblioteca universitària, ara mateix, és l’edifici sociocultural dels campus 
per excel·lència i compleix una funció socialitzadora. Però per avaluar-ne la 
qualitat i la utilitat, caldrà revisar i canviar els indicadors d’ús de la mateixa. 
Amb totes les prestacions virtuals que dóna la biblioteca, ja no té cap sentit, 
per exemple, que els indicadors d’ús siguin el nombre de visites presencials 
o el nombre de documents deixats en préstec. 

- Els plans d’estudis de les carreres universitàries han d’incloure assignatures 
que permetin als alumnes adquirir competència informacional i els 
bibliotecaris han d’intervenir-hi.  

- Això implica que els professionals de la Biblioteconomia i la Documentació 
han de ser més polivalents, i han de tenir una nova formació que inclogui 
capacitat pedagògica i de creació de materials multimèdia.  

- En l’àmbit de la recerca, les biblioteques universitàries han de jugar dos rols: 
o Facilitar als investigadors l’accés a la informació de qualitat
o Difondre la producció científica dels investigadors.

- El problema en aquest àmbit és que fins ara les biblioteques universitàries han 
actuat com a proveïdores d’informació i com a preservadores de la mateixa. 
Cal que quedin alliberades d’aquestes funcions i millorar en edició i distribució 
d’informació, i publicar en accés obert. 


