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1. Raó i oportunitat del projecte  
 
Els avanços recents en l’àmbit de les biblioteques digitals ha provocat un 

desenvolupament ràpid de les mateixes i un increment de projectes realitzats i  
relacionats amb la organització i gestió de col·leccions digitals de documents en 
diferents formats accessibles a través de Internet, així com la proliferació de 
serveis digitals oferts a usuaris no presencials. 

 
Els desenvolupaments més destacats s’han donat dins l’àmbit de 

l’organització i l’accés a col·leccions de documents a través de navegadors 
web, més que en el desenvolupament de serveis que dotarien d’un valor afegit 
a aquestes col·leccions. Això respon a la necessitat de garantir l’accessibilitat 
com pas previ al desenvolupament de serveis que permetin augmentar la seva 
utilització i ofereixin als usuaris finals d’aquestes biblioteques eines pròpies de 
gestió i treball. 

 
En aquest sentit, dins el marc del programa estratègic Paideia (2000-2005) 

del Servei de Biblioteques i Documentació (SBD) de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC), durant els anys 2000 i 2001 s’ha desenvolupat el projecte 
‘Bibliotècnica: la biblioteca digital de la UPC’1 amb l’objectiu en una primera 
fase de millorar la organització i la gestió de les col·leccions de documents 
digitals que s’oferien a la comunitat universitària per desprès ampliar els serveis 
als que pot accedir fent servir Internet. 
 

Una vegada s’ha desenvolupat la primera fase de ‘Bibliotècnica: la 
biblioteca digital de la UPC’, i s’ha normalitzat en gran part la plataforma de 
gestió dels documents electrònics i serveis virtuals, ha sorgit la necessitat de 
desenvolupar espais d’accés a col·leccions de documents cada vegada més 
personalitzats, segons les necessitats concretes de col·lectius determinats i 
d’usuaris concrets. 

 
El desenvolupament d’aquest projecte neix com a resposta a aquesta 

necessitat i consisteix en el disseny i la implementació de subportals orientats a 
l‘usuari que facilitin la consulta dels continguts de Bibliotècnica.  

 
Els requeriments d’usabilitat i d’integració amb Bibliotecnica s’han 

determinat a partir de les conclusions d’un grup de treball compost per un 
conjunt de bibliotecaris de la UPC. 
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2. Objectiu 
 
L’objectiu del projecte és el disseny  d’una plataforma completament 

integrada amb Bibliotècnica,  que faciliti als usuaris l’accés als serveis i la 
consulta de la informació de les col·leccions que ofereix la Biblioteca Digital de 
la UPC de una forma personalitzada. L’anomenarem Bibliotècnica a mida. 

 
Aquesta plataforma haurà de ser flexible, per a facilitar la gestió de la 

informació que es consultable a Bibliotècnica de manera personalitzada segons 
col·lectius d’usuaris concrets. Incorporarà un sistema que detecti 
automàticament el perfil de cada usuari i recomani col·leccions. A més, la 
interfície de treball ha de ser fàcil d’usar i ha de permetre la ràpida actualització 
dels continguts personalitzats. 
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3. Abast 
 
Els àmbits d’actuació de la plataforma que es vol dissenyar i desenvolupar 

són els següents: 
 
• Sistema que permeti el perfil de cada usuari, segons: 
 

- Les dades pròpies (unitat estructural a la que pertany o estudia, 
ubicació, etc.)  

 
- Segmentació genèrica: PAS, PDI, estudiants de 1r i 2n cicle, 

doctorat, formació continuada i altres. 
 
- Preferències temàtiques. 

 
 

• Sistema detector que sigui capaç d’esbrinar quines són les preferències 
temàtiques de l’usuari. 

 
• Sistema ‘recomanador’, que seleccioni el material d’interès per a 

l’usuari final, tant pel seu perfil temàtic com pel que fa al grup segons el 
segment genèric al que pertany. 

 
• Portal de Bibliotècnica a mida, que mostri tant la informació ja 

seleccionada per l’usuari com les novetats recomanades i que incorpori 
les eines adients per a la personalització del portal. 
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4. Beneficis 
 
Bibliotècnica és la biblioteca digital d’una universitat pública, així els 

beneficis que s’esperen obtenir no es centren directament en una disminució de 
les despeses, si no que s’espera una millora substancial en els serveis oferts 
als usuaris i en l’amortització per l’augment en l’ús dels continguts de 
Bibliotècnica. Destaquem alguns d’aquests: 

 
• Augment en l’ús de les col·leccions que es poden trobar a la plataforma 

‘Bibliotècnica: la biblioteca digital de la UPC’, en part gràcies a la facilitat 
d’us de les col·leccions que es pretén amb aquesta plataforma. 

 
• Probable increment de la satisfacció dels usuaris per les noves 

funcionalitats ofertes.  
 
• Apropament del serveis oferts per les biblioteques al mon acadèmic de 

la UPC. 
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Ordinadors Usuaris  

Bibliotècnica 

Internet 

Catàleg 

Videoteca 

UPC 

Altres 

Servidor 
SLDAP 

5. Visió general del sistema 

5.1 Arquitectura tècnica 
 
En un inici, l’arquitectura tècnica estarà formada per: 

 
• Un servidor d’autentificació segur (SLDAP) 

Aquest servidor ha de permetre la identificació i la posterior 
recuperació del perfil del usuari. Actualment es fa servir el SLDAP de 
la UPC. 

 
• Servidor on es gestiona la plataforma Bibliotècnica i conté alguns 

continguts de producció pròpia com ara exàmens, llibres d’Edicions 
UPC, PFC,... 
 

• Altres servidors de la UPC com ara la videoteca de la UPC, PAPI, el 
catàleg,... 
 

• Servidors d’informació externs a la UPC 
Es tracta de servidors on es troben les bases de dades (Elsevier, 
Sabi, ..), i revistes electròniques (Linux Journal, Zigon, ...) 
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5.2 Funcions 
 
 Les funcionalitats que incorporarà la plataforma Bibliotècnica a mida, 
seran les següents: 
  

• Sistema per a gestionar les dades pròpies de l’usuari: unitat estructural a 
la que està assignat i/o estudia, segment genèric al que pertany (PDI, 
PAS, estudiant, etc.), ubicació, etc. S’obtindran automàticament la 
primera vegada que l’usuari entri a la plataforma (segons les dades 
existents a la Intranet de la UPC) i podran ser modificades manualment 
per ell mateix en qualsevol moment. 

 
• Sistema per a gestionar Bibliotècnica del segment genèric (PDI, PAS, 

Estudiants 1r i 2n cicle, etc.), que és aquella que contempla: 
 

o La selecció, realitzada pel Servei de Biblioteques i Documentació 
de la UPC, de la informació disponible a Bibliotècnica segons el 
segment genèric.  

 
o Les últimes novetats associades a aquest. 

 
• Sistema de detecció del perfil temàtic de l’usuari. Aquest sistema, que 

actuarà de forma transparent a ell, identificarà i seleccionarà les 
matèries més interessants segons l’activitat dins de la plataforma. 

 
• Sistema recomanador basat en els perfils detectats. Els eixos sobre els 

que treballarà son: les dades pròpies de l’usuari, el segment genèric al 
que pertany i el perfil temàtic detectat. L’usuari determinarà la inclusió o 
no de les novetats recomanades a la seva Bibliotècnica a mida. 

 
• Sistema que permeti a l’usuari personalitzar la seva Bibliotècnica a mida: 

incloure o esborrar ítems de les col·leccions de Bibliotècnica; seleccionar 
les novetats recomanades; modificació de les dades pròpies, ect. 

 
 
• Amb tot el mencionat podem dir que Bibliotècnica a mida ha d’incloure: 
 

o Una pantalla que li donarà a l’usuari la possibilitat de modificar les 
pròpies dades la primera vegada que entra. 

 
o Un espai segons el seu segment genèric. 

 
o Eines de selecció d’aquella informació que l’usuari trobi més 

interessant. 
 

o Els apartats de les col·leccions de Bibliotècnica ja seleccionats 
per l’usuari i la possibilitat d’incorporar o treure ítems. 
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o Mostra de les recomanacions fetes pel sistema i la possibilitat 
d’incorporar aquestes novetats a la biblioteca pròpia. 

 
o Possibilitat de modificació de les dades pròpies i dels ítems 

seleccionats. 
 

o Apartat de enllaços favorits, llistat de la informació seleccionada. 
 
 

 


