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Manuals 
 
Basch, N. Bernard; McQueen, Judy. Buying serials: a how-to-do-it manual for librarians. New York: 
London: Neal Schuman, 1990 
 
Budgets for acquisitions: strategies for serials, monographs, and electronic formats. New York: Haworth 
Press, 1991. Disponible a:  
<http://books.google.es/books?id=DLugtB7CGxkC&lpg=PP1&ots=Mox_FrzlQx&dq=Budgets%20for%20a
cquisitions%3A%20strategies%20for%20serials%2C%20monographs%2C%20and%20electronic%20for
mats&pg=PP1#v=onepage&q&f=false> 
 
Declaració sobre la perspectiva actual i els usos preferits per a la selecció i adquisició de la informació 
electrònica. Actualització núm. 1: nous desenvolupaments en la subscripció de revistes electròniques [en 
línia]. Barcelona: Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, 2001.  Disponible a: 
<http://www.recercat.net/bitstream/2072/13693/1/Tur1def.pdf> 
Aquesta Declaració afegeix noves perspectives a la primera "Declaració sobre la perspectiva actual i els 
usos preferits per a la selecció i adquisició de la informació electrònica" de l'ICOLC ("Statement of 
Current Perspective and Preferred Practices for the Selection and Purchase of Electronic Information") 
Aquesta actualització conté recomanacions en algunes de les àrees més importants d'aquests nous 
desenvolupaments, particularment les que fan referència a les publicacions en sèrie. 
 
Directrices para una política de desarrollo de las colecciones sobre la base del modelo Conspectus: 
sección de adquisiciones y desarrollo de las colecciones 2001 [en línia]. IFLA, 2001. Disponible a: 
<http://www.ifla.org/files/acquisition-collection-development/publications/gcdp-es.pdf> 
 
Guidelines for handling library orders for serials and periodicals. Revised Edition.  Chicago: London: 
American Library Association, 1992 (Acquisition guidelines; 7) 
 
Library acquisitions. Oxford; New York: Pergamon. 1998 
 
Serials acquisitions glossary [en línia].  3r ed. revised. Association for Library Collections & Technical 
Services, Serials Section, Acquisitions Committee, 2005. Disponible a:  
<www.ala.org/ala/mgrps/divs/alcts/resources/collect/serials/acqglossary/05seracq_glo.pdf> 
 
Serials collection: organization and administration. Nancy Jean Melin (ed.).  Ann Arbor, MI.: The Pierian 
Press, 1982 
 
Serials management: a practical handbook. Margaret E. Graham, Fiona Buettel (eds). London: Aslib, 
1990 
 



Térmens i Graells, Miquel. Cooperació bibliotecària en l’era digital. Consorcis i adquisicions de revistes a 
les biblioteques universitàries. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2007. Tesi doctoral. Disponible a: 
<http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UB/AVAILABLE/TDX-1017107-113943//MTG_TESI.pdf> 
L’aparició de les revistes electròniques com a nou mitjà de comunicació científica ha transformat l’edició 
acadèmica i el servei que presten les biblioteques universitàries. Les grans empreses editorials han 
encarat el canvi de producció de les revistes científiques de suport paper a suport electrònic amb un nou 
model de comercialització: substituint les tradicionals subscripcions títol a títol per la contractació per 
paquets de les llicències d’ús, sistema conegut com a “big deal”. Les biblioteques, per la seva part, hi han 
respost associant-se en forma de consorcis amb el que poder negociar millor l’adquisició conjunta 
d’informació electrònica. 
 
 
Articles 
 
Anderson, Rick. “Acquisitions issues in serials management”. The serials librarian, vol. 53, n. 1 (2007), p. 
49-54 
 
Anglada, Lluís. “Impacte i influència dels consorcis en la gestió de les col·leccions” [en línia]. BiD: textos 
universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 10 (juny 2003). Disponible a:  
<http://www.ub.edu/bid/10anglada.htm> 
L’article analitza l’impacte dels consorcis en la gestió de les col·leccions de les biblioteques 
universitàries, i se centra especialment en la descripció i l'avaluació de les compres conjuntes. Com a 
conclusió es valora molt positivament la cooperació per mitjà de consorcis i s'assenyala que aquest marc 
encara ofereix moltes possibilitats per explotar. 
 
Catalunya. Xarxa de Biblioteques Públiques. Comissió de Bibliografía. “Difusió bibliogràfica i adquisicions 
a la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Generalitat de Catalunya”. Item, núm. 11 (juliol/desembre 
1992), p. 54-62. Disponible a: <http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22406/22240> 
Descripció del funcionament de la Comissió de Bibliografia de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Generalitat de Catalunya. La Comissió de Bibliografia elabora uns llistats bibliogràfics generals de 
novetats i també d'especialitats d'obres en castellà (les biblioteques de la Xarxa ja són receptores de la 
producció en català a través del Suport Genèric). Aquestes bibliografies tenen com a objectiu el 
proporcionar un suport d'informació bibliogràfica permanent a les biblioteques de la Xarxa, que facilita i 
agiliti el procés d'adquisicions, millorant al mateix temps la qualitat general de les obres seleccionades. 
 
Comelles, Núria; Anglada, Lluís. “La negociació de llicències de revistes electròniques al CBUC”. Ítem, 
núm. 38 (2004), p. 53-68. Disponible a: <http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22625/39377> 
S'exposa la negociació de llicències d'ús per a revistes electròniques dins el Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya (CBUC). Els aspectes principals que es negocien són les condicions 
econòmiques i les d'ús -terminis de durada i extinció del contracte, nombre d'usuaris autoritzats, usos 
permesos reconeguts per la legislació sobre propietat intel·lectual, obligacions i responsabilitats de les 
biblioteques (en cas d'ús indegut del producte), garanties i indemnitzacions i quins són els materials 
subscrits- del recurs subscrit.  
 
Curran, Mary. “Serials in RDA: a starter's tour and kit”. The serials librarian, vol. 57, n. 4 (2009), p. 306-
323  
 



Echt, Rita; Turtle, Marcia; Greene III, Philip E. N.; Mouw, James P.; Weiland, Christine. “The serials 
acquisitions elements”. The serials librarian, vol. 34, n. 1 (1998), p. 5-10 
Taller per a bibliotecaris, proveedors i distribuidors sobre la gestió de les publicacions en sèrie.  
 
Gallart, Núria. “El mercat de la revista científica digital”. Ítem, núm. 25 (1999), p. 42-55. Disponible a: 
<http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22543/22377> 
En aquest article es dóna un cop d'ull a diferents models de comercialització i de tarifació disponibles 
durant l'any 1999. A continuació es fa un repàs dels diferents tipus de productors i subministradors de 
revistes científiques digitals. 
 
O'Doherty, Sean; Boissy, Bob. “Is there a future for the traditional subscription-based journal?”. The 
serials librarian, vol. 56, n. 1 (2009), p. 155-162 
En aquest article els representants de dos editors de revistes, Berkeley Electronic Press i Springer, 
discuteixen les formes que els editors s’estan adaptant al canvi de mercat de publicacions acadèmiques. 
 
Reyes Pacios, Ana. “El control de gestión de las adquisiciones”. Revista general de información y 
documentación, vol. 5, nº 2 (1995), p. 285-294.   
Es posa de manifest la importància de la funció de les adquisicions a una unitat d’informació. Proposa 
l’ús d’un instrument clàssic de control de gestió: les ràtios.  Inclou exemples. Disponible a: 
 <http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGID9595220285A.PDF> 
 
Strader, C, Rockelle; Roth, Alison C; Boissy, Robert W. “E-journal access: a collaborative checklist for 
libraries, subscription agents, and publishers”. The serials librarian. vol. 55, n. 1 (2008), p. 98-116 
Article que parla sobre la col·laboració entre biblioteques per resoldre problemes dels processos de les 
adquisicions de les revistes electròniques.  
 
Térmens Graells, Miquel. “Los consorcios : una nueva etapa de la cooperación bibliotecaria”. El 
profesional de la información, vol. 14, nº 3 (mayo-junio 2005), p. 166-173.  Disponible a: 
<http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2005/mayo/2.pdf> 
L'article analitza els consorcis de biblioteques centrats en l'adquisició de revistes electròniques com una 
forma actualitzada de cooperació bibliotecària; mostra els seus principis d'actuació, basats en la teoria de 
jocs, així com els reptes que la seva gestió interna presenta de cara a la seva permanència com a 
organitzacions. 
 
Urbano, Cristóbal; Anglada, Lluís M.; Borrego, Ángel; Cantos, Carme; Cosculluela, Antonio; Comellas, 
Núria. “The use of consortially purchased electronic journals by the CBUC (2000-2003)” [en línia]. D-Lib 
magazine, vol. 10, n. 6 (2004). Disponible a: <http://www.dlib.org/dlib/june04/anglada/06anglada.html>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítols de llibres  
 
“Acquisitions”. Introduction to serials work for library technicians. Binghamton, NY : Haworth Information 
Press, 2004 
 
Arquero Avilés, Rosario; Garca-Ochoa Roldán, María Luisa. “Adquisición de fondos hemerográficos”. La 
hemeroteca de prensa. Gijón: Trea, 2005,  (Biblioteconomía y administración cultural; 128), p. 61-62 
 
Bluth, Pamela; Haines, Virginia C. “The exchange of publications: and alternative to acquisitions”. The 
serials collection: organization and administration. S.l.: The Pierian Press, 1982, p. 151-157 
 
Black, Steve. “Budgeting, selection, and deselection”. Serials in libraries: issues and practices. Wesport: 
London: Libraries Unlimited, 2006, p. 39-61 
 
Chiou-Sen, Dora Chen. “Serials acquisitions methods”. Serials management: a practical guide. Chicago: 
London: American Library Association, 1995 (Frontiers of access to library materials; 3), p. 65-74 
 
Farrington, Jean Walter. “Acquiring serials in paper: making the most of the options”. Serials 
management in academic libraries: a guide to issues and practices. Wesport: London: Greenwood, 1997 
(The Greenwood library Management Collection), p. 89-109 
 
Millard, Scott. “Acquisitions”. Introduction to serials work for library technicians.  New York: London: 
Oxford: The Haworth Information Press, 2004, p. 15-24 
 
Ruiz de Osma Delatas, E.; Jimnez-Contreras, E.; Moneda-Corrochano, M. de la. “Determinación de las 
colecciones básicas de publicaciones periódicas en hemerotecas científicas”. Los profesionales ante el 
reto del siglo XXI. Integración y calidad: actas de las IV Jornadas Españolas de Documentación 
Automatizada, Gijón, Gijón, 6, 7 y 8 de octubre 1994. Disponible a: 
<http://eprints.rclis.org/17468/1/Ruiz_de_Osma_Delatas%2C_E%2C_Jimenez_Contreras%2C_E%2C_M
oneda_Corrochano%2C_M_Determinacion_de_las_colecciones_basicas_de_publicaciones_periodicas_
en_hemerotecas_cientificas.pdf> 
 
Szilvássy, Judith. “Control de adquisiciones”. Manual básico de gestión de publicaciones seriadas. 
Madrid: Anabad, 1998, p. 36-64 
 
Watrin, Jacques. “Sélection et achat”. Les publications en série: les périodiques: gestion et traitement. 
Liège: Éditions du CÉFAL, 1993 (Bibliothèque du bibliothécaire; 3), p. 25-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fonts d’informació  
 
Índexs per valorar col·leccions1   
 
Carhus Plus 
https://www10.gencat.net/agaur_boga/AppJava/FlowControl 
Ho desenvolupa AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca) a proposta de la 
Dirección General de Investigación. Inclou 5.430 revistes (1.067 són publicacions estatals, 210 s'editen a 
Catalunya). Valora les revistes de grup A, o de grup B/C/D, basant-se en l'índex ICDS. 
 
Citation in Economics. 
http://citec.repec.org/ 
Servei ofert pel Departament de Sistemes d'Informació i Computació de la Universitat Politècnica de 
València, que proporciona l'anàlisi de les citacions dels documents disponibles a la biblioteca digital 
RePEc (Research Papers in Ecnomy), i que correspon a l'esforç de la col·laboració de 67 països. Recull 
un total de 984 títols de revistes, a més d'altres documents com congressos, software i llibres. 
Proporciona el factor d'impacte, i l'Índex-H. 
 
DICE  
http://dice.cindoc.csic.es/index.php 
Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. 
És fruit de la col·laboració entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).  Inclou les dades de 255 revistes, i 
informa dels criteris Latindex que compleixen. 
 
Eigenfactor.org 
http://www.eigenfactor.org/ 
Produïda pel Departament de Biologia de la Universitat de Washington. Està basat en la informació del 
JCR i en l’aplicació d’algoritmes de rellevància tipus PageRank de Google, que varien segons la 
disciplina. Inclou més de 115.000 referències de revistes incloses a JCR i altres fonts citades per 
aquestes. Presenta rànkings temàtics amb dos indicadors: EigenfactorTM, i Article InfluenceTM. Les 
últimes dades corresponen al 2006. Inclou també una avaluació qualitat-preu de la publicació. 
 
InRecs 
http://ec3.ugr.es/in-recs/ 
Índice de impacto: Revistas Españolas de Ciencias Sociales. Elaborat per un grup d’investigació 
d’avaluació de la ciència i de la comunicació científica de la Universidad de Granada. Calculen l’impacte 
de 756 revistes a partir de 145 revistes buidades. Proporciona dades sobre l’impacte de les publicacions,  
d’autors, i institucions més citades. 
 
InRecj 
http://ec3.ugr.es/in-recj/ 
Índice de impacto: Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas. Elaborat per un grup d’investigació 
d’avaluació de la ciència i de la comunicació científica de la Universidad de Granada. Calculen l’impacte 

                                                
1 Extret de la UB CRAI http://www.bib.ub.edu/suport-recerca/avaluacio-revistes/indexs/ 

 



de 338 revistes a partir de 64 revistes buidades. Proporciona dades sobre l’impacte de les publicacions, 
d’autors i institucions més citades. 
 
Journal citation reports 
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/journal_citation_reports 
Produïda per l’ISI (Institute of Scientific. Information) i distribuïda Thomson Reuters Scientific. Presenta 
dades estadístiques de 7.600 revistes en les seves dues edicions (Ciències Socials i Ciències), amb un 
total de 200 disciplines. Proporciona el factor d’impacte (3 i 5 anys), amb la possibilitat d’exclure les 
autocites, l’índex d’inmediatesa, la vida mitjana de les citacions rebudes, la vida mitjana de les citacions 
incloses, EigenfactorTM, i Article InfluenceTM. 
 
Journal Ranking 
http://www.journal-ranking.com/ranking/web/index.html 
Elaborat pel Red Jasper’s Center for Journal Ranking (CJR). Inclou aproximadament 7000 publicacions 
de totes les disciplines: les mateixes que l’SCI del JCR. Informació que proporciona : JII (Journal 
Influence Index), PII (Paper Influence Index), B2 (Impac Factor 2 anys), B4 i B6. 
 
LatIndex 
http://www.latindex.unam.mx/ 
És producte de la cooperació que té l'objectiu de reunir i difondre informació bibliogràfica sobre les 
publicacions científiques produïdes a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal per tal de fer-les 
accesibles i elevar-ne la seva qualitat. Inclou 16.000 títols de revistes científiques. 
 
MIAR 
http://miar.ub.es/ 
Base de dades que proposa un model i una metodologia per elaborar llistats selectius de revistes 
científiques en ciències socials i humanes. Inclou 27.779 títols de 16 àmbits. Analitza la presència de 
cada publicació a 47 repertoris multidisciplinars, per tal d’aconseguir el seu ICDS (Índice Compuesto de 
Difusión Secundaria). 
 
RESH 
http://resh.cindoc.csic.es/index.php 
Revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanas. Elaborada pel CINDOC (Centro de Información y 
Documentación Científica). Aporta dades relatives a l´ús i influència de les revistes, a partir de 
l’elaboració dels índexs de citacions que permeten calcular el factor d’impacte.  
 
SCImago Journal & Country Rank  
http://www.scimagojr.com/ 
Realitzat pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Universidad de Granada, 
Extremadura, Carlos III (Madrid) y Alcalá de Henares. Basat en el SCImago Journal Rank (SJR) 
indicator, de Scopus (Elsevier). Inclou les publicacions d'Scopus amb indicadors per territori, l'Índex-h i 
Country Indicator.  
 
Scopus 
http://www.scopus.com/home.url 
Base de dades produïda per Elsevier que recull gairebé 15.000 publicacions d'unes 4.000 editorials 
internacionals. Permet conèixer el nombre de vegades que un article ha estat citat de manera similar al 
Web of Science. Inclou Índice-H i Rastreador de citas. 
 



Directoris  
 
Bibliografía española. Publicaciones en serie 
http://www.bne.es/es/Servicios/BibliografiaEspanola/BibliografiaEspanolaEnLinea/PublicacionesPeriodica
s/ 
 
Catálogo de publicaciones periódicas [recurs electrònic]. Madrid : Asociación de Editoriales Universitarias 
Españolas, 2002-. CD-ROM 
 
Ebsco. Serials Directory 
http://www.ebscohost.com/biomedical-libraries/the-serials-directory 
 
ISSN 
http://www.issn.org/ 
 
SIS. Servei d’Informació Selectiva de la Diputació de Barcelona. Revistes 
http://cultura.gencat.cat/bibliografia/BiblioLlista.asp?Autor=&Titol=&Coleccio=&AnySub=&AnySub2=&Mat
eria=&Classificacio1=&Classificacio2=&suport=Revista&Categoria=&Idioma=&Resum=&Bibliografia=&Su
bmit=Cerca&Pantalla=Normal 
 
Swets 
http://www.swetswise.com 
 
Ulrich’s web. Global Serials Directory 
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ 
 
 
Recursos 
 
International Coalition of Library Consortia (ICOLC). Statement of Current Perspective and 
Preferred Practices for the Selection and Purchase of Electronic Information 
http://www.library.yale.edu/consortia/statement.html 
Pàgina web on es pot accedir a discussions relacionades amb la selecció i adquisició de títols 
electrònics. 
 
Internet Library for Librarians. Acquisitions, serials and collection development 
http://www.itcompany.com/inforetriever/acqsercd.htm 
 
Polítiques de selecció de revistes de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de 
Barcelona 
http://www.diba.es/biblioteques/treballenxarxa/quefem/xarxabiblioteques/coleccio.asp 
http://www.diba.es/biblioteques/documentspdf/pdc.pdf 
 
 
 


