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Introducció
L’any 2013, després de conèixer les actuacions d’altres biblioteques en la
difusió de la producció científica pròpia, les bibliotecàries de l’Hospital
Universitari de Tarragona Joan XXIII (d’ara endavant, HJ23) veiem l’oportunitat
d’iniciar un nou servei a la nostra institució: la identificació i difusió de la
producció científica de l’HJ23.
Materials i mètode
2013

Per detectar la producció científica elaborem una estratègia de cerca, tenint en
compte totes les variants del nom de la nostra institució utilitzades pels autors.
Adaptem l’estratègia per a Pubmed, Scopus i Google Acadèmic, per tal de localitzar
el màxim de publicacions sota el nom de l’HJ23, activant les alertes en cada base de
dades per poder-ne fer el seguiment.
Introduïm les dades bibliogràfiques verificades de cada document al gestor
bibliogràfic.

A partir d’aquí, fem la difusió periòdicament de la nostra producció científica
mitjançant el butlletí de la Biblioteca, l’InfoBiblio.
2016

Paral·lelament i des de l’any 2016, elaborem els tuits de cada publicació científica,
afegint l’etiqueta #hjoan23publica, així com d’altres etiquetes que millorin la
visibilitat de la nostra investigació. Aquests tuits es publiquen des del compte
institucional de Twitter @hjoan23.
2018

L’any 2018 iniciem l’arxiu digital dels articles que tenen filiació institucional. Això ho
fem mitjançant el nostre Servei d’Obtenció de Documents.

Resultats

Conclusions

Des que vam començar hem identificat més de 740 publicacions
amb filiació HJ23, tots ells s’han publicat a l’InfoBiblio, s’han
elaborat tuits perquè siguin publicats des del compte @hjoan23
al Twitter, i des del 2018 aquestes publicacions s’han recopilat i
arxivat a text complet.
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2013: va ser l’any d’inici i de millora de l’estratègia de cerca.
2019: publicacions comptabilitzades de gener fins a setembre.

2019

La nostra aportació millora
tant la identificació i arxiu
com la visibilitat de la
investigació que es fa des
de l’HJ23, així com també la
normalització del nom de
filiació de la nostra institució, que es fa
conjuntament amb la direcció de l’Hospital.
El futur de la identificació i difusió de la
producció científica de l’HJ23 passa per la
seva incorporació al repositori institucional
Scientia, que n’afavoreix l’accessibilitat, la
visibilitat, l’impacte i el reconeixement.
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