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Què oferim, com i amb qui 
 

Des de la Unitat de Projectes del CRAI de la Universitat de Barcelona formem, 

aconsellem i oferim un suport permanent als editors de las revistes (personal docent i 

investigador de la Universitat que vol iniciar-se en la creació d’una revista electrònica, 

però  també  als  editors  que  ja  publiquen  una  revista  científica)  per  dotar-los 

d’autonomia en tot el procés d’edició de la seva publicació. 

 
Utilitzem el programari de codi lliure Open Journal System (OJS), dissenyat per a 

l’administració, l’edició i la publicació de revistes electròniques i creat pel Public 

Knowledge  Project.  OJS  és  una  bona  solució  per  reduir  el  temps  i  l’esforç  que 

impliquen les tasques d’administració i edició de revistes, facilita la conservació de les 

revistes i els seus articles i, gràcies al seu protocol d’interoperabilitat, Open Archives 

Initiative (OAI), permet incrementar la visibilitat dels articles publicats a les revistes que 

incorpora. 

 
El 2010 es va instal·lar l’OJS al servidor de la UB en fase de prova. Un any més tard, 

el 2011, s’inaugurà el portal RCUB (Revistes Científiques de la Universitat de 

Barcelona) amb tres revistes gestionades amb aquest programari OJS. 

 
Treballem coordinadament amb altres unitats del CRAI, com ara l’Oficina de Difusió 

del Coneixement de la Unitat de Recerca del CRAI, que ens assessora sobre la gestió 

de drets d’autor i propietat intel·lectual, i amb el personal dels CRAI Biblioteques, que 

incorpora  els  nous  números  de  les  publicacions  al  repositori  RACO,  Revistes 

Catalanes amb Accés Obert, i al portal bibliogràfic Dialnet. 

 
Igual de necessària és la participació d’altres serveis de la Universitat. És el cas de 

l’Àrea de Tecnologies de la Universitat, que ens dóna el suport tècnic que ens cal, o 

Publicacions i Edicions, unitat que edita i publica la versió en paper d’algunes de les 

revistes que tenen a RCUB la corresponent versió en línia.
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La contribució que fa el Vicerectorat de Comunicació i Projecció és de gran vàlua, ja 

que  des de 2010  duu a terme  unes convocatòries  de  reconeixement de  revistes 

científiques   de   la   Universitat,   les   quals   consisteixen   en   ajuda   econòmica, 

reconeixement públic i una deducció de fins al 30 % de les hores estipulades al PDA 

per a un dels membres de l’equip editorial. 

 
Puntualment també col·laborem amb companys d’altres universitats per millorar el 

servei de manera conjunta. Una de les actuacions més destacades va ser la de 2013 

amb membres de l’Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC), que va elaborar un mòdul d’estadístiques per mostrar 

les consultes (mensuals i anuals), mòdul que vam instal·lar a les revistes d’RCUB. 

 
Avui en dia... 

 

La nostra tasca com a bibliotecaris ha anat evolucionant i canviant en funció de les 
 

necessitats dels nostres grups d’usuaris. 
 

 

La suma de l’esforç col·lectiu i de la bona predisposició dels editors de revistes permet 

l’edició de revistes científiques de la Universitat competitives i allotjades en el portal 

RCUB, i els beneficis són compartits. Els editors troben a RCUB una bona eina per 

disposar de la revista en format digital, s’asseguren la preservació de la revista per a 

un ús futur i tenen la possibilitat de rebre el segell de revista reconeguda. I a la 

Universitat  li  és  útil  poder  agrupar  el  major  nombre  de  revistes  en  un  portal 

institucional. 

 
El portal RCUB ha anat creixent aquests darrers anys, tant pel que fa al volum de 

revistes i la multidisciplinarietat d’aquestes com pel que fa a la qualitat. Algunes xifres, 

de novembre de 2015, que corroboren aquesta afirmació són les 33 revistes 

gestionades a través del portal: 

 17 d’humanitats i arts;  13 de ciències socials; una de ciències experimentals; 

una de ciències de la vida i una de ciències de la salut. 25 d’aquestes revistes 

editen en format en línia, mentre que set títols combinen l’edició en línia i una 

tirada en paper. L’altra revista ja no s’edita (l’edició és feia en format paper i es 

va digitalitzar). 

 Una altra dada interessant és que, a excepció d’una, totes les revistes utilitzen 

una llicència de Creative Commons per gestionar els drets d’autoria. 

    I, finalment, 16 estan reconegudes a CARHUS. 


