
Ja sóc doctor... i ara qui llegirà –i qui citarà-- la meva tesi?
Publicació de la Tesi

otser penses que tret dels membres del tribunal de la tesi i del teu director, les possibilitats de que la
teva tesi tingui una certa repercussió en la comunitat científica internacional són remotes. Certament

que en alguns casos es publiquen articles en revistes a partir de la tesi, i àdhuc en algunes disciplines
existeix la possibilitat --cada vegada més complicada-- de publicació en forma de llibre en editorials
comercials, però aquestes publicacions no es corresponen amb exactitud i integritat al treball original de
la tesi, original que molt sovint conté molta més informació i que acaba esdevenint allò que en diem
“literatura grisa”, per les dificultats de localització i per la facilitat amb la que pot passar a l’oblit.

Tesis en xarxa

anmateix, gràcies a Internet i al moviment “Open Access” de difusió del coneixement científic
(http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html), que promou la creació de dipòsit

digitals de lliure accés (http://www.openarchives.org/), la tesis doctoral publicada en la Xarxa ha
esdevingut un document accessible universalment, que pot significar una primera projecció científica de
relleu, que publicita mundialment la teva autoria i per tant la teva propietat intel·lectual, i que no impedeix
de cap de les maneres l’explotació posterior en forma de monografia, ja que l’autor és sempre l’únic i
exclusiu titular dels drets d’explotació de la tesi.

TDX: Tesis en xarxa a Catalunya

atalunya disposa des de l’any 2000 d’un dipòsit d’aquestes característiques, realitzat amb totes les
garanties tècniques i legals: la base de dades TDX Tesis Doctorals en Xarxa

(http://www.tdx.cbuc.es/). Creada i mantinguda pel CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya) i el CESCA (Centre de Supercomputació de Catalunya), compta amb el ple suport del
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya,  i en
l’actualitat ja ofereix a tot el món vora 2000 tesis de les universitats de Catalunya, València i les Illes
Balears.

La publicació electrònica de la tesi doctoral afavoreix la divulgació internacional de la feina realitzada i
permet la integració del contingut en els repertoris internacionals de gestió del coneixement, amb la qual
cosa s’aconsegueix una més gran visibilitat de les tesis doctorals en oferir-se conjuntament amb altres
dipòsits internacionals. Alguns exemples els podeu trobar a les següents adreces WEB de bases de
dades de recursos digitals distribuïts (http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/) o de repositoris digitals
internacionals (http://pkp.ubc.ca/harvester/index.php) que ja recullen a hores d’ara les tesis que formen
part del sistema de publicació electrònica de les tesis llegides a les universitats catalanes, el TDX. En
l’actualitat es pot comprovar en la pàgina d’estadístiques de TDX (http://www.tdx.cbuc.es/webstats/), que
un bon nombre de tesis són altament consultades i des de llocs ben diversos del món.

UB i TDX

a publicació electrònica de la tesi en TDX és un servei del CBUC i CESCA que s’ofereix al nous
doctors de forma sistemàtica en el moment de fer el dipòsit de la seva tesi, però cal destacar que està

obert també a aquelles persones que en el seu dia quan van llegir la tesi, i que van acceptar la
publicació en microfitxes --unes 5000 tesis a la UB des de 1988, segons consta en el catàleg del servei
de publicacions (http://www.publicacions.ub.es/): un sistema similar des del punt de vista legal i de
cessió limitada de drets, però amb una repercussió molt menor.

Trobareu tota la informació per concretar la publicació digital a TDX en tant que doctor de la UB al web
de Gestió Acadèmica (http://www.ub.edu/acad/doctorat/tesis/tdx.htm), al portal de Publicacions
(http://www.ub.es/spub/tdx.htm) o a la Secretaria de la vostra Facultat.
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