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POLÍTIQUES DE PUBLICACIÓ DEL COBDCV  

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) 

posseeix dues eines de publicació bàsiques: la revista SÍMILE, per a articles divulgatius, i la 

revista Métodos de Información (MEI) per a la producció científica. Tanmateix, s’ha detectat la 

necessitat  d’efectuar algunes publicacions que no encaixarien en els supòsits que regeixen per 

aquestes dues revistes esmentades. És per aquesta raó que, des d’aquesta Junta, s’han 

proposat i s´han aprovat unes polítiques de publicació per aquests tipus d’escrits per regular 

què publicar i com fer-ho. Tot plegat, amb l’objectiu de mantindre i transmetre la seriositat  i 

professionalitat que un col·legi professional ha de fer servir en totes les seues actuacions. 

Les polítiques de publicació són les següents: 

 

1.- MATÈRIA 

Es publicaran temes d’interès professional o estudis de manera ocasional només si pel seu 

format, abast o extensió no encaixen en allò previst per a les revistes SÍMILE o MEI. Altrament 

es publicaran en una de les dues revistes. 

 

2.-PROPOSTA DE PUBLICACIÓ 

Podrà proposar una publicació d’aquestes característiques qualsevol persona col·legiada, o bé, 

qualsevol grup de treball del COBDCV, mitjançant remissió de l’escrit per correu electrònic a la 

Vocalia de Publicacions i Comunicació, exposant l’interès i el relleu que aquesta publicació pot 

aportar a la nostra professió, a la societat en general i al Col·legi en particular. 

La Junta també tindrà la potestat de proposar publicacions directament, com un punt de 

l’ordre del dia, en qualsevol de les seues reunions. 

 

3.- APROVACIÓ DE PUBLICACIÓ 

La publicació de l’escrit es tractarà en la següent reunió de la Junta com un punt de l’ordre del 

dia. Es valorarà el seu rigor, rellevància i pertinència. La resolució acordada, favorable o 

desfavorable, apareixerà en l’acta d’aquesta reunió de Junta i també es comunicarà per correu 

electrònic a qui va fer la proposta. 
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4.-  AUTORIA 

El COBDCV garantirà la correcta atribució de l’autoria. El nom de la persona autora, autors o 

autores apareixerà sempre en la coberta, tret de que l’escrit haja estat remès per un grup de 

treball del Col·legi. En aquest cas, en la coberta només apareixerà el nom del grup com a autor 

col·lectiu i en la pàgina de crèdits (revers de la coberta) el nom del grup i el nom de les 

persones que efectivament han participat en la seua elaboració. 

Quan hi haja més d’una persona com a autor o autora, l’ordre en el que figuren vindrà donat 

pel cognom de forma descendent. 

Els escrits es publicaran sota una llicència Creative Commons Reconeixement-No Comercial CC 

BY-NC. 

 

Aquesta llicència permet a qualsevol persona mesclar, adaptar i crear a partir d’aquesta obra 

sense finalitat comercial. I les seves noves obres derivades, tot i que han de reconèixer 

l’autoria i no poden ser utilitzades comercialment, no han d'estar subjectes a una llicència amb 

els mateixos termes que l'obra original. 

El fet de proposar una publicació implicarà l’acceptació total i per sempre de la publicació de 

l’escrit sota aquesta llicència. 

 

5.- ISBN/DOI 

En cap cas el COBDCV demanarà l’ISBN (número internacional normalitzat per a llibres) per a 

aquest tipus d’obres per diverses raons: 

a. El Reial Decret 2063/2008 del Ministeri de Cultura sobre el ISBN, publicat en el BOE 

número 10, del 12 de gener de 2009, en la seua Disposició derogatòria única a), deroga 

l'obligatorietat de consignar l’ISBN en les publicacions. 

b. El propòsit de l’ISBN és facilitar la comercialització a través dels canals de venda i les 

nostres publicacions no seran en cap cas de caràcter venal.  

c. L'ISBN no suposa una marca de qualitat. 

d. L’ISBN no protegeix els drets d’autoria. 

e. Aquest servei ha deixat de ser gratuït. 

El COBDCV  tampoc demanarà l’ISBN per a mèrits acadèmics, per diverses raons:  

a. El COBDCV no és una entitat acadèmica. 

b. El mèrit acadèmic no és de cap manera l’objectiu d’aquestes publicacions. 
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c. L’Agència de l’ISBN, tot i que en el passat sí que concedia l’ISBN a aquest tipus de 

publicació, indica actualment que és un acte contrari a la seua filosofia i 

recomanacions. 

De la mateixa manera, el COBDCV tampoc demanarà número DOI (Digital Object Identifier), ja 

que també comporta un cost econòmic, d'una banda un pagament anual a les agències de 

registre (Crossref, etc.) i d'altra banda un pagament per cada DOI registrat. 

 

6.- EDICIÓ 

Les publicacions es realitzaran exclusivament de manera electrònica en format PDF, o bé en 

PDF i ePUB, amb un format d’impressió a tamany A-4. 

S’establirà una maquetació estandarditzada per a les publicacions, amb portades en les que 

només variaran el títols i l’autoria. 

Les publicacions es repartiran en  tres col·leccions atenent a la seua temàtica: Biblioteca, Arxiu 

i Documentació. Totes tres tindran les mateixes característiques estandarditzades de 

maquetació, però es distingiran per una imatge de portada i una paleta de colors diferents per 

a cadascuna. 

 

7.- DIFUSIÓ 

Les publicacions es faran publiques mitjançant una pàgina web dins de la web oficial del 

COBDCV, sense cap mena d’entrebancs per a la seua lliure consulta o descàrrega per part de 

qualsevol persona. 

Altrament es farà difusió de la seua existència i  disponibilitat a la web mitjançant les formes 

de difusió de les activitat del Col·legi que siguen habituals: butlletí, llistes de distribució, xarxes 

socials, nota de premsa, etc. 

 

8.- IDIOMA 

Les publicacions es faran prioritàriament en valencià, tenint en compte que és la llengua 

vehicular del Col·legi. Però, atenent a la voluntat de projecció i impacte professional que és 

desitjable per a aquestes publicacions, es promourà la seua publicació en bilingüe 

(valencià+castellà) o en trilingüe (valencià+castellà+anglès) segons el cas. 
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9.- APLICACIÓ 

Aquestes normes entraran en vigor a partir de la data de la seua aprovació en Junta i es 

difondran mitjançant la publicació de l’acta d’aquesta reunió. 

Aquestes normes podran ser modificades, substituïdes o eliminades en reunió de Junta, amb 

l’obligació d’aparèixer en l’ordre del dia d’eixa reunió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovades en la Junta Ordinària de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i 

Documentalistes de la Comunitat Valenciana celebrada el 22 de febrer del 2018. 
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