
Quaderns d'Intel·ligència Competitiva, Vigilància Estratègica, Científica i Tecnològica 
QUIC&VECT 2 (2009) , Edició 1, 64  

 

64 
 

Col·lecció Publicacions-2: 
“Journal of Documentation” 

 

Alexandre López-Borrull 
 

Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació 
Universitat Oberta de Catalunya 

e-mail: alopezbo@uoc.edu 
 

 

Títol :  Journal of Documentation 
Editorial: EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED 
Editor: David Bawden  
ISSN: 0022-0418 (paper) 
Biblioteques catalanes on trobar-se:  
BC UAB UB UdG UdL UPC UPF URV (versió electrònica) 
UAB UB UPC UPF UVic (versió en paper) 
 
 

Les revistes científiques són sempre una bona font de referència per estar al dia de tot aquell 
nou coneixement que s’està generant en el nostre àmbit de coneixement. Essent així, cada 
científic acaba tenint sempre un corpus, un conjunt tancat de revistes a consultar, atès que sovint 
determinades revistes, fins i tot, dins dels nostres àmbits, prenen biaixos, ja siguin cap a 
qüestions tecnològiques, ja siguin cap a altres temàtiques. 
 
Una de les revistes deganes en Biblioteconomia i Documentació és Journal of Documentation. 
Es començà a publicar l’any 1945, en format de quatre volums per any. Actualment, es 
publiquen sis números cada any. Així com altres revistes opten per la quantitat, Journal of 
Documentation aposta per la qualitat, de manera que al final de l’any es publiquen poc més 
d’una trentena d’articles. Cal destacar que el format dels articles és en pdf i en html, i que el 
conjunt del fons, des del 1945, resta retrodigitalitzat. 
 
Quant a la temàtica d’articles, el focus de la revista és ampli, de manera que hi poden conviure 
Biblioteconomia en sentit clàssic, Documentació, Gestió del Coneixement, Recuperació de la 
Informació, Estudis d’usuaris o edició digital. Aquest gran ventall és el que fa que pugui ser 
considerada una revista important i general dins les Ciències de la Informació. Pel que fa al 
tipus d’articles, recull tant articles acadèmics, com informes de recerca, així com articles de 
revisió analítics sobre Documentació. Tot i que el seu biaix recomanat és cap a models teòrics i 
conceptuals respecte a les Ciències de la Informació, també es publiquen informes o articles de 
recerca d’especial significància, o bé articles relatius a qüestions educatives. El procés 
d’avaluació per iguals, el peer review, és de tipus doble cec, és a dir, revisat per experts 
mantenint l’anonimat per part dels revisors i dels autors. 
 
Quant al factor d’impacte de la revista, cal esmentar que té un valor de 1.439 al JCR Social 
Sciences de l’ISI Journal Citation Reports. Aquesta dada resta millor contextualitzada si es té en 
compte que apareix, dins de la categoria Information Science & Library Science, en el novè lloc 
de les 53 revistes de la temàtica considerades per ISI. Així mateix, la seva vida mitjana de 
citacions és alta, de 8.8 anys, cosa que vol dir que els seus articles continuen essent citats molt 
més enllà de l’any en el qual són publicats. 
 
Com a conclusió, pot ser considerada una de les revistes de referència de la professió, atesa la 
seva història i la importància i repercussió que encara tenen els seus articles. 
 


