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Objectius

Donar una visió panoràmica dels principals 
serveis bibliotecaris i de documentació a 
Catalunya (i també a les Terres de l'Ebre)
Explicar de forma planera, entenedora i 
divulgativa totes aquestes eines
Presentar nous usos i noves eines en l’àmbit de 
la BiD
Tot plegat: buscant el valor de les eines, com es 
poden usar en el dia a dia. "Què em solucionen?"



Parlarem...

Catàlegs (col·lectius, escolars, públics, etc.)
Recursos digitals d'informació (sumaris, tesis, 
etc.)
Eines 2.0: Blogs, wikis, Google Books, Flickr,...

I finalment... 

Intentarem donar unes conclusions



Catàlegs (0)

Catàleg col·lectiu de la lectura pública (CCLP)
Catàleg col·lectiu de la Diputació de Barcelona
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de 
Catalunya (CCUC)
Catàleg Col·lectiu de Catalunya (CCC)
Catàleg col·lectiu e-Pèrgam
Biblioteques especialitzades, Centres de 
documentació (Observatori de l'Ebre, Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya,...)



Catàlegs (1)

Catàleg col·lectiu de la lectura pública (CCLP)
Catàleg de totes les biblioteques públiques de les 
provincies de Tarragona, Lleida i Girona.
Facilita l'accés als fons de gairebé 300 
biblioteques públiques de Catalunya. 
Permet la cerca de documents a tot el catàleg, a 
una sola biblioteca, o al conjunt de biblioteques 
d'una província.
Àrea restringida d'usuaris.



Catàlegs (2)

Catàleg col·lectiu de la Diputació de Barcelona (1)
Catàleg col·lectiu de totes les biblioteques 
membres de la xarxa de biblioteques de la 
Diputació de Barcelona.
Permet conèixer els fons disponibles a 183 
biblioteques i 9 bibliobusos de la província de 
Barcelona
519.755 títols / 7.800.684 volums (31/12/2007)



Catàlegs (3)

Catàleg col·lectiu de la Diputació de Barcelona (2)

Funcionalitats:
Cerques per: tot el catàleg, per comarques, per 
municipis o per biblioteca única.
Sol·licitud en línia del carnet.
Préstec interbibliotecari.
Àrea restringida d'usuaris.



Catàlegs (4)

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya 
(CCUC) (1)

Totes les universitats catalanes (i algunes de 
fora), Biblioteca de Catalunya i altres centres 
d'investigació especialitzats
160 biblioteques
3.300.000 registres bibliogràfics / 6.000.000 de 
documents físics

 



Catàlegs (5)

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya 
(CCUC) (2)

Funcionalitats:
Préstec interbibliotecari.
Ubicació i localització.
Catalogació en xarxa.
El CCUC manté també enllaços amb altres 
recursos electrònics de la Biblioteca Digital de 
Catalunya. 

 



Catàlegs (6)

Catàleg Col·lectiu de Catalunya (CCC) 

La BC és responsable de crear i mantenir el CCC
Objectiu : fer accessibles tots els fons 
documentals disponibles a Catalunya. 
138 biblioteques públiques, 36 biblioteques 
especialitzades, la BC i els fons patrimonials de 
55 biblioteques
1.000.000 de títols i 3.000.000 d'exemplars.



Catàlegs (7)

Catàleg col·lectiu e-Pèrgam (PuntEDU)
 

Potenciar la biblioteca escolar "puntedu". 
Catalogació en xarxa. Accés i gestió via web 
(només navegador). Mòdul de gestió.
EPergam : El catàleg de les Biblioteques Escolars 
de Catalunya.



Catàlegs (8)

Biblioteques especialitzades (1)
Observatori de l'Ebre

Data del 1904.
OPAC de recent creació.
50.000 volums (especialitzats en ciència: 
astrofícis, ciències de l'espai, etc.).
2.100 títols de revistes (XIX, XX).
Fons Josep Joaquim Landerer i Climent (1841-
1922).



Catàlegs (9)

Biblioteques especialitzades (2)
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Inici al segle XIX.
5 seus repartides per tota Catalunya.
Fons especialitzat en arquitectura i matèries 
afins.
Segona biblioteca d'arquitectura d'Europa (uns 
180.000 volums).
Nou OPAC (bibliografies, reserves, àrea d'usuaris, 
etc...).



Recursos d'informació (0)

Biblioteca Digital de Catalunya (BDC)
Base de Dades de Sumaris Electrònics (BDSE)
PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya)
Projecte RACO (Revistes Catalanes d'Accés 
Obert)
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
RECERCAT (Dipòsit de Recerca de Catalunya)



Recursos d'informació (1)
 

Biblioteca Digital de Catalunya (BDC)
 

Objectiu : oferir un conjunt nuclear d’informació 
electrònica interdisciplinar per a la totalitat de 
la comunitat universitària i investigadora de 
Catalunya
A gener de 2008 la BDC dóna accés a :

10.600 revistes electròniques
8.000 llibres electrònics
37 bases de dades 



Recursos d'informació (2)

Base de dades de sumaris electrònics (BDSE)
 

Sumaris de les revistes del CCUC. 
Cerques per títol, ISSN o matèria de la revista o 
bé per autor/a i/o títol de l’article. 
Actualment estan disponibles més de 450.000 
sumaris, corresponents a uns 13.000 títols de 
revista.



Recursos d'informació (4)

PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya) (1)
 
Objectiu

Dissenyar i produir un sistema que permeti a la 
Biblioteca de Catalunya compilar, processar i 
donar accés permanent a la producció digital 
catalana. 

 



Recursos d'informació (5)

PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya) (2)
Sistema híbrid, consistent a:

Compilar els recursos digitals publicats en obert 
a internet.
Impulsar el dipòsit sistemàtic de la producció 
web dels agents implicats a Catalunya.
Promoure línies de recerca per mitjà de la 
integració dels recursos digitals de determinats 
esdeveniments de la vida pública catalana



Recursos d'informació (6)

Projecte RACO (Revistes Catalanes d'Accés Obert)
 

Revistes científiques, culturals i erudites 
catalanes. 
Objectius : 

Impulsar l'edició electrònica de revistes 
catalanes.
Ser la interfície que permeti la consulta 
conjunta de totes les revistes.
Facilitar els instruments per a la seva 
preservació.



Recursos d'informació (7)

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) (1)
Conté : Tesis doctorals en format digital
Consulta del text complet de les tesis, per 
autor/a, director/a, títol, matèria de la tesi, 
universitat i departament on s'ha llegit, any de 
defensa, etc.



Recursos d'informació (8)

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) (2)
Objectius : 

Difondre els resultats de la recerca universitària. 
Oferir als autors de les tesis una eina que 
incrementa l'accés i la visibilitat del seu treball. 
Millorar el control bibliogràfic de les tesis. 
Impulsar l'edició electrònica i les biblioteques 
digitals. 
Incentivar la creació i l'ús de la producció 
científica pròpia. 



Recursos d'informació (9)

RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) (1)
 
Què conté?

Documents digitals: (preprints), comunicacions 
a congressos, informes de recerca, working 
papers, projectes de final de carrera, memòries 
tècniques, etc.



Recursos d'informació (10)

RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) (2)
 
Objectius : 

Augmentar la visibilitat de la recerca produïda a 
Catalunya. 
Facilitar l'edició a través de l'entrada 
autoalimentada dels documents. 
Afegir valor als documents a través de citacions 
normalitzades, estadístiques de consulta, 
adreces permanents i mecanismes de 
preservació. 



Eines 2.0 (0)

Blogs
Wikis
Google Books
Flickr



Eines 2.0 (1)

Blogs (1):
Biblioteca de Roquetes

Col·laboració amb altres mitjans (Antena 
Caro).
Presentació d'activitats
Ús d'eines (Flickr, videos,...)

Biblioteca Marcel·lí Domingo
Presentacions d'activitats
Club de Lectura / Revista de la Biblioteca



Eines 2.0 (2)

Blogs (2):
Bloc de Lletres

Biblioteca Facultat de Lletres de la UB
Recursos, activitats, entrevistes, llibres,...

BUS Empresarials / BUS Informàtica
Els dos blogs de la BUS (UAB)
Bibliografia recomanada (RefWorks, Novetats 
amb Twitter, comentaris de recursos, del.icio.
us,...)



Eines 2.0 (3)

Blogs (3):
Fotoblog: Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera

Recull fotogràfic local (arxiu digital).
Participatiu.

Informa.cat
Empresa. Impulsada per un diplomat en BiD.
Cursos de formació, especialitzats. Ad hoc per 
a empreses i col·lectius.



Eines 2.0 (4)

Wikis (1):

Presència d'algunes biblioteques a la Wikipedia:
Biblioteca Popular de Montbau (Barcelona)
Biblioteca Municipal Pare Caner (Calonge, Baix 
Empordà)
Biblioteca de Catalunya (Barcelona)



Eines 2.0 (5)

Wikis (2):

Què suposa?
Ús d'eines col·laboratives: qualsevol pot aportar 
informació sobre una biblioteca, més enllà dels 
propis bibliotecaris.
Eines conegues per l'usuari. Pèrdua de control.
Visibilitat: la biblioteca apareix en un dels 
principals recursos d'internet, un dels més 
populars.



Eines 2.0 (6)

Google Books (1)
Cerca restringida a informació sobre llibres, 
títols (a Google i també a biblioteques).
Informació bibliogràfica. I també: coberta, altres 
webs, referències a altres llibres, altres edicions 
del mateix títol, treballs especialitzats.



Eines 2.0 (7)

Google Books (2)
On comprar-lo: Casa del Libro i El Corte Inglés.
Agafar-lo en préstec. Cerca a biblioteques: 
catàleg REBIUN.
Creació de biblioteques personals (La meva 
biblioteca).
Escriure ressenyes.



Eines 2.0 (8)

Flickr (1)

Biblioteques que usen Flickr:
Photos of the Library of Congress

3.115 fotografies, lliures de drets, provinents del seu fons
Catalogació compartida: els usuaris afegeixen tags
Ús d'eines col·laboratives. Més visibilitat
Ús d'eines conegudes pels usuaris (alt nivell de popularitat)
Lliure distribució del coneixement



Conclusions

Futura integració en un únic catàleg col·lectiu.
Major presència de les biblioteques en eines 
col·laboratives (web 2.0). Més ús.
Necessitat d'aportar valor a l'usuari (escriure les 
seues pròpies opinions, etc.) i dotar-lo de major 
autonomia.
OPACS socials (participació dels usuaris)
Augment dels projectes de digitalització.
Augment de l'ús del català a la xarxa: llengua 
potent.



Moltes gràcies!!

Daniel: daniel@bauenblog.info
Begonya: biblioteca@roquetes.cat


