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Context

• És un programa del CBUC
• Participants:

- Universitats públiques catalanes (8)
- Biblioteca de Catalunya
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- Biblioteca de Catalunya
- Membres associats (6, inclou universitats 

privades i també de fora de Catalunya)
• Amb finançament de la Generalitat, tot i que la 

major part dels ingressos prové de les universitats



Què és la BDC?

• Conjunt d’informació electrònica acadèmica nuclear i
interdisciplinar disponible per a tota la comunitat 
universitària i investigadora de Catalunya
- Productes comercials d’interès comú per als membres 

del CBUC 
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del CBUC 
- Revistes electròniques (>10.000)
- bases de dades (>50)
- llibres electrònics (>12.000)

- Adquirits de forma conjunta per tal d’obtenir millores:
- En l’accés
- En les condicions econòmiques (“big deal”)



BDC: “10” anys en 3 fases

• Formació (1999-2001)
- Primeres subscripcions conjuntes d’informació electrònica, 

sobretot bases de dades
- Només per a membres del CBUC: fórmula de repartiment de 

costos
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• Creixement (2002-2004)
- Contractació centrada en revistes electròniques: text complet
- S’amplia la participació a altres universitats

• Estabilització (2005-2009)
- Primers acords per a llibres electrònics
- Es fan contractacions “parcials” per a alguns consorciats



Balanç global

Què hem aconseguit?
• Gran quantitat informació 

acadèmica de qualitat 
disponible

• Relativa contenció de costos
• Satisfacció dels usuaris:

Quines són les nostres febleses?
• Finançament ‘central’ baix
• Malgrat els esforços, encara 

no hem pogut estendre la 
BDC a altres institucions
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• Satisfacció dels usuaris:
- Els usos globals anuals 

segueixen creixent
- Les revistes no subscrites 

prèviament representen el 
60% dels usos

- Més diversitat d’articles i 
revistes llegits entre els 
investigadors i docents



Reptes de futur de la BDC

• La sostenibilitat econòmica de la BDC
- Degut als increments dels preus del editors
- Degut a la crisi econòmica

• Intentar incorporar més institucions als acords
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- Centres de recerca
- Hospitals i centres sanitaris
- Parcs tecnològics

• Reforçar paral·lelament els dipòsits cooperatius i 
l’Accés Obert



Més informació

http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/bdc/mes_informacio

http://www.cbuc.cat/cbuc/

info@cbuc.cat


