Àrea 1. Comprensió escrita i expressió escrita

Expressió escrita 1. Informe proposta
El Servei de Biblioteques de la vostra universitat, davant dels nous
hàbits de consum cultural que ha generat la irrupció d’internet en la
nostra societat, està redactant un Pla d’adaptació de la biblioteca a
les noves tecnologies. Com a estudiant col·laborador del Servei us
han encarregat la redacció d’un 
informe proposta sobre la
incidència d’internet en l’ús dels diversos serveis culturals: arxius,
biblioteques, centres de documentació… que serveixi per a elaborar
aquest Pla.
En aquest informe, cal que:
— Presenteu la situació actual de l’ús dels diversos serveis
culturals (biblioteques, arxius, museus...)
— Valoreu els avantatges i inconvenients d’internet en relació amb
el consum cultural.
— Feu propostes d’adequació del Servei de Biblioteques per tal
d’adequar-se a la irrupció de les noves tecnologies.
Per elaborar l’informe proposta disposeu de dades extretes de
diverses fonts d’informació.

“La història de la tecnologia demostra que les societats i les persones
adopten les noves tecnologies segons les seves necessitats i
interessos, i que les fan servir a partir dels seus valors i cultura,
generalment en termes no previstos pels creadors de la tecnologia
(Mokyr, 1990; Kranzberg i Pursell, 1967). Internet no és una
excepció a aquesta regla (Abbate, 1999). De fet, l’ús d’una tecnologia
és un indicador de canvi social i cultural, més que no pas un factor
determinant d’aquest canvi. D’aquí que la veritable importància
d’entendre la difusió i els usos d’Internet a Catalunya rau en la
possibilitat d’utilitzar-la com a punt d’entrada per a comprendre la
transformació estructural, organitzativa, cultural i tecnològica de la
societat catalana en tots els àmbits de la vida quotidiana. Per aquest
motiu, la nostra recerca s’ha centrat en l’anàlisi de la interacció
observada entre les característiques de la societat catalana i els seus
processos de transformació en societat xarxa, mesurats pels usos

d’Internet com a mitjà tecnològic d’aquesta transformació. Es tracta
d’una perspectiva analítica equivalent al que hauria estat en el seu
moment històric comprendre el desenvolupament de la societat
industrial per mitjà de la difusió i els usos de l’electricitat.”
http://www.uoc.edu/in3/pic/cat/pdf/pic1.pdf

Internet dispara les consultes a l´Arxiu Comarcal de l´Alt Empordà
(ACAE)
.
Augmenta un 55% el nombre d'usuaris que han accedit a les seves
dades a través de la xarxa
El total de persones que han utilitzat serveis de l´ACAE durant l´any
passat suma la xifra total de 9.326 usuaris, amb 14.749 capses
d´arxius i volums consultats, a part de l´ús de la biblioteca auxiliar i
xac-premsa i 2.815 entrades a la web amb 6.918 visualitzacions. En
general, són xifres similars a anys anteriors, excepte l´augment del
nombre d´usuaris no tradicionals o que accedeixen via internet, que
ha augmentat del 55,7%, sumant un total de 8.726 entrades.
Segons explica l'arxivera comarcal, Erika Serna, "l´exhibició de
digitalitzacions de documents i altres materials, com imatges i
pergamins, al cercador de fons de documents del departament de
Cultura de la Generalitat ha tingut una empenta molt considerable,
amb la posada a consulta oberta de dotze llibres notarials més,
nombrosos impresos antics, imatges i, per sobre de tot, el
començament d´exhibició dels milers de digitalitzacions fetes pels
mormons durant la seva estada l´any 2010 de prop de sis mesos a
l´ACAE".
http://www.emporda.info/cultura/2015/02/12/internet-dispara-consul
tes-larxiu-comarcal/263018.html

Inputs estadístics:
usuaris biblioteques
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=3&V1=3&V3=5217
&V4=894&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTX=B
usuaris biblioteques per franges d’edat
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=3&V1=3&V3=1679
&V4=1698&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTX=B

usuaris arxius per franges d’edat
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=3&V1=3&V3=1679
&V4=1700&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTX=B
visites a museus per franges d’edat
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=3&V1=3&V3=1679
&V4=1702&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTX=B

Escriviu el text, d’unes 250-300 paraules, en els requadres següents.

Nota
Elaboreu el vostre text sense copiar literalment la informació que
s’aporta.
No és necessari desenvolupar tots els punts que es presenten. No es
tindrà en compte si el contingut és verídic a l’hora d’avaluar el text.

Informe proposta per a l’elaboració del Pla d’adaptació de la biblioteca
a les noves tecnologies

Introducció
Les últimes dades estadístiques de l’Idescat sobre usuaris del serveis
de biblioteques, arxius i museus ens indiquen que hi ha hagut un
augment considerable de visites en nombres absoluts. Tanmateix, si
ens fixem exclusivament en la franja d’edat de 15 a 29 anys ens
adonem que aquest increment és menor; i en el cas concret de
l’accés a les biblioteques es produeix una pèrdua d’usuaris.
D’altra banda, i pel que fa a l’ús de mòbils i ordinadors, tots els
informes especialitzats coincideixen a assegurar que l’accés a les
fonts documentals de biblioteques, arxius i museus a través d’internet
creix exponencialment.

Anàlisi
Entre els avantatges de l’ús d’internet per al consum cultural destaca
la rapidesa d’accés a les fonts de coneixement, i la possibilitat de
contactar i col·laborar amb facilitat amb especialistes d’arreu del món
que duen a terme recerques semblants.
No obstant això, la hiperabundància i la necessitat de contrast dels
continguts exposats i fàcilment accessibles dificulta i alenteix les
consultes documentals.

Proposta
Tenint en compte tot l’exposat, considero oportú que el Pla
d’adaptació de la biblioteca a les noves tecnologies del Servei de
Biblioteques de la UAB inclogui que s’optimitzi el servei actual d’accés
wifi gratuït per als seus usuaris habituals i que s’acceleri tot el procés
de digitalització documental iniciat ara fa dos anys.
D’altra banda, caldria incloure-hi també un estudi sobre els diversos
mètodes de catalogació documental amb criteris de fiabilitat, que
permeti escollir el més adequat a la realitat del Servei i als seus
usuaris.

Bellaterra, 22 d’abril de 2015
Carles Salvador Garcia
Estudiant col·laborador del Servei de Biblioteques de la UAB

