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Resum executiu

El bibliotecari‐documentalista (B‐D) treballa en un entorn canviant i divers en el
qual, mica en mica, està veient com s’amplia el seu camp d’actuació i com,
alhora, sorgeixen noves oportunitats de desenvolupament professional que no
pot deixar passar.
El COBDC, conscient d’aquesta situació, va obrir fa un any un procés de reflexió
sobre el present i el futur de la professió, més enllà de titulacions oficials, per tal
d’identificar les seves prestacions actuals i definir els perfils i funcions que
haurien de desenvolupar. En aquesta iniciativa han pres part moltes persones,
entre elles un petit grup que ha intervingut de manera regular i constant en tot
o en part del mateix; Adela d’Alòs; Montse Busquet; Mercè Cabo; Margarita
Ceña; Eulàlia Espinàs; Carlos Obeso; Lluís Salvador; Eugènia Serra; Cristina Soy;
Joaquim Valls; Leonor Velázquez. Tot el procés ha comptat amb el suport
metodològic de Jaume Colomer i Andreu Garrido.
La reflexió parteix del nou escenari social i laboral que té com a protagonista
principal la revolució digital, fenomen que ha esdevingut factor clau de
desenvolupament estratègic de la majoria d’organitzacions socials.
La societat del segle XXI genera un volum d’informació que creix
exponencialment, i la major part, en format digital; però és una informació
rarament organitzada, on es difícil discernir aquella que és útil i fiable de la que
no ho és. Així, és necessari saber identificar‐la, processar‐la i organitzar‐la
adequadament a fi que l’usuari en pugui treure el màxim rendiment. Aquest
nou repte pot ser assumit pels bibliotecaris‐documentalistes que, en comptes
de veure l’entorn canviant com una amenaça, el pot considerar com una

oportunitat important per consolidar‐se com a referents bàsics en la gestió de la
informació.
Actualment, el B‐D és un professional amb un mètode de treball consolidat,
disciplinat, perseverant i eficient, especialitzat, pro actiu i amb una reconeguda
vocació de servei públic. Si sap aprofitar els seus actius professionals podrà
incorporar les noves funcions i especialitzar‐se en cada context productiu en
funció de les necessitats.
En aquest nou context podem establir que la missió del B‐D és gestionar
recursos d’informació per satisfer els interessos generals d’una comunitat o
els particulars d’una organització pública o privada.
A partir d’aquesta missió, amb la mirada posada en el nou horitzó professional i
tenint en compte altres iniciatives, documents i la nova titulació de grau en
informació i documentació, el COBDC ha dissenyat un mapa de funcions dels B‐
D. En aquest mapa, les funcions depenen, sobretot, de la missió del sistema
d’informació en què treballi el professional (públic‐privat, generalista‐
especialitzat) i del grau de complexitat del sistema.
El mapa de funcions distingeix tres grans àrees funcionals i deu funcions
bàsiques que es mostren en el gràfic següent:

Les línies d’especialització poden ser en l’àrea operativa, tècnica o directiva i
comporten la focalització en una àrea funcional per un període determinat en
un àmbit de treball específic i l’adquisició de noves competències professionals
a través dels processos de formació pertinents. Tenint en compte aquestes
consideracions, podem diferenciar entre un B‐D generalista, que treballa en
sistemes simples que requereixen professionals polivalents, i un B‐D especialista
en alguna de les àrees funcionals quan treballa en sistemes complexos que
requereixen especialització.
El canvi de paradigma de la professió del B‐D fa igualment necessari plantejar‐se
la conveniència o no d’adaptar el nom de la professió a la nova realitat i a les
noves funcions que ha de complir. Valorant totes les opcions analitzades, el
COBDC proposa mantenir la denominació “Bibliotecari” com a reflex d’un
imaginari col∙lectiu i, quan calgui, afegir‐hi la denominació “Gestor de Recursos
d’Informació” que indica la seva missió.
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