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PrEsÈNcia DE l’aNUari DE PsicoloGia 
DE la sociETaT ValENciaNa DE PsicoloGia a la WEB: 

El PorTal DialNET i El rEPosiTori roDEric

L’Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia –SPV– és 
l’òrgan d’expressió de la SVP, dedicat a la difusió de treballs originals tècnics i 
professionals. Com a revista científica, ha estat recollida per diversos portals que 
tenen per objectiu abassegar i difondre la producció científica del nostre àmbit. 
Entre aquests, destaquem Dialnet i RODERIC.

Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/) és un dels portals més emprat a l’àmbit 
hispà, dedicat a la difusió de la producció científica d’aquest entorn. Fou creat 
al 2001 per la Universitat de la Rioja, i des d’aleshores s’ha dedicat a la creació 
d’una base de dades dedicada a les ciències socials i humanes, que inclou aquells 
llibres, tesis doctorals, homenatges i revistes científiques més destacades d’Es-
panya, Portugal i Llatinoamèrica. En aquest portal apareixen recollits els tretze 
volums de l’Anuari (http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=16032), des 
del primer publicat l’any 1994 fins al volum anterior, amb data de 2011. Aquesta 
pàgina web ofereix, a banda de les publicacions, informació sobre els editors, la 
classificació de la revista per àrea, la posició que ocupa a la CIRC (Classificació 
Integrada de Revistes Científiques) i la presència a altres catàlegs. 

RODERIC (Repositori d’Objectes Digitals per a l’Ensenyament la Recerca i 
la Cultura) és el repositori institucional de la Universitat de València, una finestra 
única per a l’accés i la difusió de la producció digital d’aquesta Universitat. Aquest 
repositori té com a finalitat recollir i difondre la producció digital en matèria 
de cultura, docència, investigació i col·leccions digitalitzades que generen els 
membres de la comunitat universitària. El RODERIC inclou els últims volums 
de l’Anuari (volums 10-13), a banda de informació editorial i de contacte de la 
revista (http://roderic.uv.es/handle/10550/21652). Des de la xarxa d’ordinadors 
de la Universitat de València, alumnes, professors i la resta de membres de la 
comunitat universitària poden accedir gratuïtament als articles, assaigs i recen-
sions recollits en aquests volums.

A banda d’aquests portals, existeixen altres catàlegs, com ara la REBIUN 
(Red de Bibliotecas Universitarias), que també compten amb els continguts 
digitalitzats de la nostra revista (http://www.rebiun.org).

Cal prendre nota de notícies recents que apunten Dialnet com el primer 
portal d’un rànquing de repositoris en l’àmbit espanyol, el segon a nivell europeu 
i el cinquè a nivell mundial. En aquest sentit, la necessitat d’una major difusió 
de la producció científica, juntament amb la digitalització de la societat que ens 
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envolta, ens fa pensar en la importància de formar part d’aquest tipus d’eines, que 
a banda de facilitar l’accés a l’Anuari als lectors habituals, ajuden a visibilitzar 
i internacionalitzar la nostra publicació.
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