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Els bibliotecaris i la
vida més enllà de
la Viquipèdia
El paper que juguen els documentalistes, en la majoria de
casos, passa desapercebut. La seva tasca no es limita a
col·locar llibres, sinó que ofereixen un servei de recerca
d’informació que no llueix tant com caldria

SARA GIMÉNEZ
● Com s’arriba a la informació que necessites? Documentalista, catalogador o
infotecari. Independentment de la manera d’anomenar-los, el paper del bibliotecari és molt valuós, en moltes ocasions
invisible, però va molt més enllà de cobrir les necessitats d’informació dels
usuaris. “La figura del bibliotecari ha
canviat molt. En els últims 10, 15 o 20
anys pot ser de les professions que més
han canviat amb les noves tecnologies,
però és cert que la imatge que encara es
té d’ells és la de la persona que endreça
llibres”, comenta Àngels Merino, cap de
la biblioteca del campus de Montilivi de
la Universitat de Girona.
Actualment encara preval aquest estereotip que s’ha convertit en una visió
generalitzada que ha adquirit cert grau
de normalitat social. Una biblioteca és
un lloc de cultura però també ofereix un
servei social, educatiu i de formació
permanent.

EL CATALOGADOR UNIVERSITARI

“La vida més enllà de la Viquipèdia”, això
és contra el que han de lluitar els bibliotecaris de les universitats. Moltes vegades la
recerca d’informació és limitada pels mateixos usuaris per desconeixement, i és
aquí on entren en escena els documentalistes, encarregats de cobrir les necessitats
d’informació dels usuaris en un camp cada cop més experimental i més tecnològic.
En aquest cas, però, s’hi afegeix l’atenció
sobre temes d’interès per a la investigació,
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docència i recerca.
Una de les característiques que distingeix la biblioteca universitària de la resta
és el públic al qual es dirigeix. Investigadors, estudiants i personal d’administració
i serveis, són els seus usuaris naturals. A
més, tot i que els serveis que ofereixen
ambdues biblioteques són els mateixos, el
públic al qual es dirigeixen és diferent i això requereix aplicar unes prestacions diferents.
Els cursos de formació són una de les
novetats que les biblioteques universitàries
han afegit dins dels seus serveis i que han
tingut una gran acollida per part dels estudiants. “Són cursos perquè els estudiants
optimitzin els diners que invertim en revistes electròniques i els articles de què
disposem perquè els serveixin per saber
investigar quan acabin la carrera”, comenta Antònia Boix.

NOUS HORITZONS DIGITALS

Conscients del que suposa estar presents a
la xarxa, la majoria de biblioteques de Catalunya han fet palès el seu interès per
adaptar-se al nou entorn digital tot i que
saben que això suposa una feina persistent. Malgrat que sempre han estat fidels a
una finalitat concreta, la d’atendre les necessitats informatives de l’usuari, és cert
que els bibliotecaris són un col·lectiu molt
versàtil. Les noves tecnologies han propiciat noves eines de recerca d’informació i
nous mètodes per consumir aquesta informació.
És inevitable, però, plantejar-se com serà el futur de la professió o si en té, de futur. La figura del bibliotecari com a facili-

A l’esquerra, Jaume Rufí, al centre, Àngels
Merino i a la dreta, Antònia Boix, a la
biblioteca de la Universitat de Girona M.LL.

tador d’informació està sotmesa als canvis
que provoca l’evolució digital però el collectiu és optimista: “Canviaran els formats. Es consumeixen menys llibres en
paper però es multipliquen les consultes
de documents en formats electrònics.
Canvia el mitjà. És possible que algun perfil disminueixi però d’altres augmentaran”,
sosté Jaume Rufí, cap de la biblioteca del
campus de Montilivi de la Universitat de
Girona.
“A vegades penses en un hipotètic món
on tot estigui a la xarxa. De fet, ja s’han inaugurat biblioteques on no hi ha llibres”,
assegura Àngels Merino. Actualment, els
documentalistes ofereixen als usuaris l’accés a la informació. Aconsegueixen que
tinguin el material que necessiten independentment del lloc del món on es trobin per tal d’ensenyar l’usuari a moure’s
per aquest món de la informació, un uni-
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Els bibliotecaris
no amaguen el
seu interès per
adaptar-se al nou
entorn digital tot
i que és una
feina persistent

vers inesgotable i ple de possibilitats, moltes d’elles desconegudes.
Com succeeix en tantes altres professions, també aquest col·lectiu s’ha hagut
de reinventar, afectat per les retallades
econòmiques que han limitat la seva activitat en un entorn molt competitiu. “Ens
hem hagut d’adaptar constantment. Tant
de bo poguéssim fer préstecs de llibres per
whatsapp”, s’imagina Àngels Merino. Tenint en compte a la velocitat que evoluciona la societat, no seria una bogeria considerar que algun dia es pot produir aquesta
situació, i més si tenim en compte que, per
sobreviure, les biblioteques s’han d’adaptar als valors canviants d’una societat que
està contínuament transformant-se. Es
tracta, doncs, de la fi d’una etapa marcada
per la cultura representada en format paper però, en cap cas, el final de la professió.
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