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Proposta de sistematizado de les possibilitats d'aplicació del video-
tex a biblioteques. Les aplicacions son de cinc tipus: bases de dades própies, ba-
ses de dades compartides, bases de dades alienes, missatgeria i transacció. Dins
de cada tipus, n'hi ha d'adregades ais professionals i d'altres ais usuaris. El con-
junt posa de manifest la gran versatilitat d'aquesta nova tecnología de la informado.

1. Context canviant

L a humanitat ha viscut quatre revolucions culturáis fonamentals escalona-
des cronológicament amb intervals minvants: la parla, l'escriptura, la ¡m-

premta i les telecomunicacions. Les tres primeres son a l'origen, respectivament,
de la societal primitiva, de la historia i de l'edat moderna. I les telecomunicacions,
ara mateix en progressiu desenvolupament, inauguren sens dubte una incipient
civilització post-industrial.

Teléfon, televisió i telemática s'han succeít, amb una gamma creixent de sub-
productes, irrompent en els usos quotidians de les societats avangades i
transformant-los irreversiblement. Mentrestant, el sector terciari (servéis) ha comencat
a desplagar el sector secundan (industria) com a eix economic. I la ¡nformació —al
seu torn— va esdevenint tan decisiva en la nova producció com I'energia o les pri-
meres matéries ho han estat en la tradicional.

Assistim a i som partícips de, en definitiva, la transido entre dues edats históri-
ques. Es perfila l'ocás del període modern que s'iniciá amb el Renaixement i ha
estat presidit per l'expansió económica i cultural d'Europa, alhora que emergeix
un nou ordre mundial tendent a la internacionalització global. La ciencia i la tecno-
logía eclipsen les humanitats assimilant-les en part. I la formado i la informado per-
manents son cada vegada mes imprescindibles per a tot aquell qui vol mantenir-
se en contacte amb l'actualitat.

Avui apareixen mes de 100.000 títols de revistes científiques. La documentació
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relativa a un mateix camp dobla la seva extensió en un termini que oscil-la entre
els 4 i els 50 anys. Tot i la inflado que suposa dins el total el gran nombre d'articles
que no aporten res, es simptomátic el fet que l'impacte bibliométric de la major
part dels publicáis es nul.

Les fonts primaries de qualsevol área son del tot inabastables, circumstáncia
que va accentuant el paper intermedian de les fonts secundáries. També es cons-
tata, dins I'oferta general existent, una recessió percentual de la informació textual
davant l'áudio-visual, i de la impresa davant la suportada mitjancant tecnologies
magnétiques i óptiques. D'altra banda, l'auge de les telecomunicacions ens per-
met, fins i tot, de veure i escoltar una guerra real en directe des de casa.

Hem d'admetre que vivim enmig d'una opulencia informativa en creixement geo-
metric, encara incrementada i distorsionada per l'omnipreséncia publicitaria que
s'hi involucra i ens reclama constantment. Pot Thome contemporani dominar la quan-
titat ingent d'informació en qué es troba immers a f¡ de filtrar l'adequada per satis-
fer les seves necessitats? Pot, finalment, preservar-se de la forca homogeneítzant
de la cultura de masses vigent, bo i mantenint una identitat propia matisada? En
una mesura o una altra, el mateix individualisme —producte europeu per ex-
cel-léncia— es mostra en declivi.

Aquest es el context canviant en qué les biblioteques han d'anar redefinint-se.
I fer-ho passa, ineludiblement, per prendre posicions davant les noves tecnologies
de la informació.

2. Caracterització del videotex*

2.1. Definido
El videotex es una nova tecnología de la informació de tipus telemátic a enqua-

drar dins I'oferta existent de mitjans de comunicació. Consta de normes de pre-
sentado de les dades i normes de codificació per transmetre-les.

S'utilitza amb dues modaütats de transmissió: la diferida —o teletext—, emitida
unidireccionalment per senyal televisiu, i la interactiva, dita comunament videotex,
a la qual circumscrivim el present article.

Aquesta darrera permet, amb el concurs d'un terminal videotex —una pantalla
i un teclat dotats d'una programació i un modem adients, així com de connexió
telefónica—, d'accedir en línia a una amplia gamma de servéis. I aixó, amb transmis-
sió bidireccional interactiva.

* Neologisms bastant consolidat ¡nternacionalment, obtingut a partir dels mots anglesos Video Tele-
phone Exohanga Hem optat per aquesta forma terminológica en consonancia amb els criteris del Termcat,
tot bandejant l'opció «videotex!», recollida a la segona edició de la Gran enciclopedia catalana.
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2.2. Origen
L'origen del videotex es remunta ais primers anys 70, quan Sam Pedida, engi-

nyer de la BBC, va idear-lo per incloure textos en les emissions de TV a fi que,
sintonitzables a voluntat mitjangant un decodificador, pemetessin ais sords de se-
guir la programació. Pero aviat es posa de manifest que hi havia moltes mes pos-
sibilitats d'aplicació. I, especialment, en la modalitat interactiva.

Telefónica (Telefónica de España S.A.) va comengar a treballar-hi el 1977, el 1982
—amb motiu de la Copa Mundial de Fútbol «España'82»— l'endegá experimental-
ment, i el 1986 constituí Ibertex com a servei public específic, per al qual adopta
la norma europea CEPT1, també usada a Su'íssa i Alemanya.

Actualment, al nostre Estat hi ha 130.000 terminals. Si be Franga, capdavantera
mundial, en té 5.600.000, es un cas excepcional, i cal considerar que el Regne
Unit, que va ser peoner, en suma 160.000. D'altra banda, l'existéncia de revistes
especialitzades, aixícom la de 190 centres servidors* i la d'APV (Asociación Espa-
ñola de Proveedores de Servicios Videotex), que ja ha organitzat quatre congres-
sos internacionals, son clars exponents de la dinámica que té el sector entre no-
saltres.

2.3. Precisions terminológiques
El «proveídor» d'un servei videotex es l'entitat responsable d'aquest. La seva

distribució correspon al «centre servidor». Un i altre poden coincidir o no.
L'«N.R.I.» (Número de ruta Ibertex) d'un servei es el número a marcar perqué,

a través de la xarxa de transmissió de dades Iberpac de Telefónica, tinguem con-
nexió amb el seu centre servidor.

El «nivell d'accés», també dit de quiosc, es el prefix (a marcar préviament a
I'N.R.I.) que connecta el nostre terminal videotex amb el «C.A.I.» (Centre d'accés
Ibertex) adequat, pel qual accedim a Iberpac. Cada nivell d'accés té un cost, que
Telefónica factura en funció del temps de connexió, amb independencia de la dis-
tancia (dins de l'Estat).

Anomenem «página» a la unitat normalitzada d'informació visionable simultá-
niament a la pantalla.

* Xifres totes divulgadas per APV amb motiu d'lnformat'91.
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2.4. Aplicacions
El videotex té, esquemáticament, tres tipus d'aplicacions:

— Bases de dades
— Missatgeria
— Iran sácelo

Pel que fa a bases de dades, es pot oferir o emprar les própies, participar com
a co-proveídor i usuari en altres de compartides (o collectives), ¡ usar-ne d'alienes.

Respecte a la missatgeria, pot ser de dos tipus: diferida i interactiva. La primera
correspon al correu electronic, i la segona ais diálegs de grup en directe.

Quant a la transacció, aclarir que es tracta de comunicacions que formalitzen
una acció posterior. Així, per exemple, una telecompra implica el subministrament
i la facturado posteriors d'un article o servei per part del proveídor.

2.5. Qualitats i limitacions
D'entre les qualitats i les limitacions actuals del videotex, destaquem:

Qualitats:
— Versatilitat d'aplicacions
— Fiabilitat de transmissió
— Interactivitat
— Projecció al gran public
— Facilitat d'ús deis servéis
— Economía d'ús deis servéis (per exemple, l'hora de connexió per al nivell

d'accés 031 —el mes corrent— es de 540 ptes.)
— Compatibilitat d'informació numérico-textual, gráfica i visual en una mateixa

página
— Llegibilitat i síntesi (derivades del reduít nombre de línies i columnes dispo-

nibles per página)
— Ampli ventall de colors (de la norma CEPT1 adoptada per Telefónica)
— Connexió dins I'Estat sense recárrec en el cost per distancia
— Recent resolució de la connexió amb Franca (que empra la norma CEPT2,

fins ara incompatible)

Limitacions:
— Lentitud de transmissió
— Poca definició d'imatge
— Poca capacitat d'informació textual per página
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— Tecnología en fase d'implementació (el seu rendiment actual es parcial, en-
tre altres coses, per la inadequació de molts servéis a les seves possibilitats)

— Manca de normes videotex convalidables internacionalment (només a Europa
n'hi ha 4, gairebé totes incompatibles entre si)

2.6. Projecció de futur
Ara mateix hi ha un projecte en curs a pocs anys vista per a un nou videotex

multimedia que, amb mes prestacions de definido d'imatge i de velocitat de
transmissió, incorporará so i fotografía en color. Tres entitats internacionals cooperen
en la seva normalització: ISO (International Standard Organization), CCITT (Comité
consultatif du télégraphe et du telephone) i ETSI (European Telecommunications
Standard Institute), successora aquesta de CEFT (Conference européene des postes
et telecommunications).

3. Aplicacions a biblioteques

Proposem tot seguit una enumerado de possibles aplicacions videotex per a
biblioteques. Les hem classificat en cinc grups:

— Bases de dades própies (3.1.)
— Bases de dades compartides (3.2.)
— Bases de dades alienes (3.3.)
— Missatgeria (3.4.)
— Transacció (3.5.)

Dins de cada grup, diferenciem les aplicacions adregades ais professionals i
les adrecades ais usuaris d'un punt de servei bibliotecari. Val a dir que es poden
emprar amb connexió in situ, de casa estant, o indistintament, en funció deis ob-
jectius, les necessitats i els criteris dels diferents centres.

3.1. Bases de dades própies

3.1.1. Per a professionals (en general, aqüestes aplicacions son mes avantatjoses
emprant tecnología informática convencional, ateses la lentitud de transmissió i la
limitació d'informació per página inherents al videotex actual; aquest es el motiu
peí qual no hem considerat els catálegs bibliográfics).

— Control pressupostari
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— Informado bibliográfica
Referéncies de documents en procés d'adquisició i integració

— Estadístiques
— Directoris

Relacions amb l'exterior
Prove'ídors i servéis
Usuaris

— Repertoris
Períils DSI
Formularis i documents administratius (models de carta, de reclamado
de retorn de présteos, de regraciament de donacions, de comanda, d'ofi-
ci, d'instáncia)

3.1.2. Per a usuaris
— Guia del lector (horaris, normativa, calendan d'activitats i de diesfestius, ser-

véis, dades sobre el centre, disposició topográfica del fons)
— Guia de l'estudiant
— Informado bibliográfica

Catáleg de la col-lecció local
Catáleg del fons
Guies de lectura, d'audició
Llistes de novetats
Butlletí d'índexs i resums

— Servei de videoteca robotitzat (accés al catáleg i tria de la pel-lícula des de
la mateixa pantalla on es visionará)

— Informació local
Estadístiques
Directoris
Repertoris
Calendaris
Informació bibliográfica

3.2. Bases de dades compartides

3.2.1. Per a professionals (vegeu 3.1.1.)

3.2.1.1. De treball en xarxa
— Control pressupostari
— Informació bibliográfica
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Referéncies de documents en procés d'adquisició i integrado
— Estadístiques
— Calendan (sindical, laboral, reunions, activitats de formado permanent, opo-

sicions i altres convocatóries)
— Directoris

Provéídors i servéis
Personal
Usuaris

— Repertoris
Perfils DSI
Formularis i documents administratius (vegeu 3.1.1.)

3.2.1.2. De cooperado supra-institucional
— Borsa de treball del sector
— Informació sobre possibilitats d'aplicació del videotex a biblioteques i sobre

les experiéncies en curs (la propia base de dades ha d'establir el procedi-
ment i els requisits per aportar-hi informado). Serveixi aquesta aplicado com
a exemple extensible a altres ámbits de cooperació.

— Legislado i reglamentació bibliotecária
Dades referencials
Text complet

3.2.2. Per a usuaris (aqüestes aplicacions venen donades per les de 3.1.2.)
— Calendan d'activitats de xarxa o supra-institucional
— Directori de xarxa o supra-institucional
— Guia de l'estudiant
— Informado bibliográfica de xarxa o supra-institucional
— Servei de televideoteca robotitzat en xarxa
— Informació local en xarxa o suprainstitucional

3.3. Bases de dades alienes

3.3.1.12. Per a professionals i usuaris
— Teledocumentació
Aquesta aplicado amplia notablement els recursos d'informació d'un punt de

servei. Sobretot, complementa el fons. Pero també en pot substituir una part: es-
pecialment, obres de referencia, ja que la informació consultable en línia sol ser
objecte d'una actualizado molt mes frequent que la informació impresa equiva-
lent (per posar un exemple, direm que l'Ajuntament de Barcelona ofereix ja VAnua-
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rí estadístic en la tecnología que ens ocupa); a mes, el videotex es especialment apte
per accedir a continguts finals segmentáis i breus mitjangant successives opcions per
menú. De fet, hi predominen les bases de dades d'estructura arborescent, la consul-
ta de les quals es assistida en pantalla amb instruccions a cada página, circumstán-
cia que fa viable la teledocumentació, fins i tot, com a autoservei per al gran public.

3.4. Missatgeria

3.4.1. Per a professionals
3.4.1.1. Missatgeria diferida (o correu electronic)

— Comunicació amb la xarxa, amb altres entitats, amb els usuaris
— Avaluació de servéis mitjangant una bústia oberta per ais usuaris
— Tramesa de circulars

3.4.1.2. Missatgeria interactiva (o diálegs en directe)
— Intercanvi d'informacions especifiques en xarxa a hores convingudes

3.4.2. Per a usuaris

3.4.2.1. Missatgeria diferida
— Recepció de DSI per perfil
— Bústia oberta per a expressar opinions, suggeriments, queixes i observacions

3.5. Transacció

3.5.1. Per a professionals
— Telecompra (documental, etc.)
— Comandes al servei d'obtenció de documents de l'ens o al d'altres entitats
— Comandes internes de manteniment i material fungible
— Recollida de dades transaccionals per formulan

Comanda d'articles
Sol-licitud de DSI per qüestionari de perfil d'usuari

3.5.2. Per a usuaris
— Telecompra (com a servei de biblioteca pública, podría estar restringí! a dis-

mínuíts físics)
— Desiderata
— Sol-licitud de préstec domicilian (com a servei de biblioteca pública, podría

estar restringít a disminuíts físics, presos i hospitalítzats)
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— Reserves de préstec
— Prorrogues de préstec
— Comanda de préstec interbibliotecari
— Comanda d'articles
— Sol-licitud de DSI per formulan de perfil
— Cumplimentado de qüestionaris d'opinió sobre els servéis, etc.
— Inscripcions (actes, cursos, servéis)

La relació precedent es merament indicativa. Suggerim que es prengui com
a document de treball obert a aportacions i esmenes.

Cal destacar l'interés, peí que fa a les aplicacions, de la possibilitat de telecár-
rega d'informació, tant en paper com en suport óptic o magnetic.

4. Consideracions finals

El videotex es la primera tecnología que, aplicada a bases de dades, posa la
teledocumentació a l'abast del gran public.

En síntesi, el caracteritzen la interactivitat, la facilitat i la lentitud. A desgrat de
les seves limitacions, la versatilitat d'aplicacions que ofereix per a biblioteques i ser-
véis d'informació es rellevant.

Trobem a faltar, en la major part de les bases de dades espanyoles disponibles
en aquesta tecnología, una página preliminar on es detall! el nom del servei, el
centre servidor, les mencions de responsabilitat principals, el total de pagines dis-
ponibles, la data de l'última actualització i les fonts d'informació emprades. D'altra
banda, sovintegen servéis escassos de contingut. Es d'esperar que el grau crei-
xent d'exigéncia deis propis usuaris els fará inviables.

El British Library Research and Development Department va endegar, el 1984,
el servei videotex L-VIS (LASER'S -London and South Eastern Library Region-
Viewdata* Information Service), d'actualització diaria, adrecat a bibliotecaris i profes-
sionals de la informado. Tenia per objecte donar-los a conéixer les possibilitats del
videotex en el sector, aixi com assessorar-los en la seva implementació. Heus aci
una iniciativa encomiable.

Cada nou mitjá de comunicado, en aparéixer, es va delimitant amb els pre-
existents fins a concretar les seves possibilitats especifiques. Altera un equilibri previ
tot establint-ne un de nou. La teledocumentació i els nous suports d'lnformació des-
plagaran parcialment els documents impresos. Pero ni la radio i la televisió han

* Sinónim de videotex.
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substituí! el llibre i la premsa, ni el cine i els discos ho han fet amb el teatre i els
concerts. Simplement, uns i altres s'han anat redefinint mútuament. Al capdavall,
disposar de mes varietat de mitjans suposa mes possibilitats d'idonéítat en l'ade-
quació entre aquests i els continguts a comunicar. Idoneítat només assolible tren-
cant inércies i prejudicis amb creativitat i perspicacia.
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