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RESUM

Actualment la majoria d’autors que han tractat el tema de les biblioteques dels museus i
també els professionals que hi treballen afirmen que són unes grans desconegudes. No obstant
això, l’especialització dels fons que custodien i difonen constitueixen una gran riquesa patrimonial. 

Aquest treball té com a objectiu principal donar a conèixer i visualitzar les característiques,
activitats i funcions que desenvolupen les biblioteques dels museus de Barcelona. L’estudi parteix
d’una recerca documental per contextualitzar el tema de les biblioteques dels museus tant des de
l’àmbit internacional (amb les diferents perspectives del corrent mediterrani i anglosaxó) com des
de l’Estat espanyol, on té un paper molt important l’organisme BIMUS. Entre els temes vinculats a
les  biblioteques  dels  museus,  l’estudi  se  centra  fonamentalment  en  els  aspectes  que  fan
referència  a  la  interacció  de  la  biblioteca  amb  altres  institucions:  relació  museu-biblioteca,
institucions de la memòria, diàleg GLAM i el paper que tenen les biblioteques dels museus en la
preservació digital i en el patrimoni cultural.

L’estudi de les biblioteques dels museus de Barcelona s’ha fet a través de la distribució
d’un qüestionari  als seus responsables i  de l’extracció d’informació amb l’anàlisi  de les seves
pàgines  web.  En  general,  es  constata  el  gran  treball  de  difusió  del  patrimoni  cultural  amb
interacció al museu al qual pertanyen.

SUMMARY

Currently,  the majority  of  authors  that  have  treated  the  subject  of  the  libraries  of  the
museums and  also the professionals that work there, say that they are unknown. However,  the
specialization of the funds that they hold and spread, constitute a wealth of assets. 

This work has as main objective to present and visualize the characteristics, activities and
functions  developed  by  the libraries  of  the  museums of  Barcelona.  The study  is  based  on  a
documentary search to contextualize the subject of the libraries of museums from the international
point of view (with the different perspectives of the Mediterranean and Anglo-Saxon current), as in
the Spanish State, where the BIMUS is very important.

 Among the issues linked to the libraries of museums, the study focuses essentially on the
aspects they make reference to the interaction of the library with other institutions: museum-library
relationship,  memory institutions, GLAM dialogue and the role of museum libraries in the digital
preservation and cultural heritage.

The  study  of  the  libraries  of  the  museums  of  Barcelona  has  been  done  through  a
questionnaire send to those responsible for museum libraries as well as extracting information from
their analysis  websites. In general, it's possible to confirm the great work of disseminating cultural
heritage with interaction in the museum to which they belong. 
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1. INTRODUCCIÓ

La  col·laboració  fa  uns  anys  en  la  realització  d'un  projecte  que  tenia  com  a  objectiu
principal la conversió del pailebot  Santa Eulàlia del  Museu  Marítim  de Barcelona  en biblioteca
flotant,  va  fer-me adonar  de la  gran tasca que realitzen les  biblioteques dels  museus com a
organismes de suport a les activitats dels  museus i  també la importància d'aquestes institucions
en proporcionar informació contextual detallada sobre el seu fons especialitzat  als visitants dels
museus, acadèmics externs i públic en general. Aquest treball de recerca pretén donar a conèixer
les biblioteques dels museus de Barcelona des de la  recollida de dades i d'informació sobre les
seves funcionalitats i  activitats.  Vol  ser,  per tant,  una aproximació  de la  situació actual de  les
biblioteques dels museus de Barcelona analitzant qüestions com són els serveis i activitats que
ofereixen, usabilitat i accessibilitat, el fons bibliogràfic,  la introducció de les noves tecnologies, la
realització  de  polítiques  de  gestió  del  coneixement,  de  preservació  digital,  d'Intel·ligència
competitiva, de difusió del patrimoni cultural de Catalunya i altres aspectes, com per exemple, la
interacció i col·laboració de la biblioteca amb el museu i amb altres entitats i organismes .

S'ha fet una  cerca documental  sobre diferents aspectes vinculats a les biblioteques dels
museus per extreure'n alguns temes claus per determinar quin és el rol de les biblioteques dels
museus tant  en l'àmbit  conceptual com pel que fa referència a la interacció amb l'entorn social i
amb el museu al qual pertanyen. La cerca parteix d'informació referent tant a nivell internacional
com nacional per poder concretar posteriorment diferents àmbits en referència a les biblioteques
dels museus de Barcelona.

En  segon  lloc,  s'ha  distribuït  un  qüestionari  a  diferents  biblioteques  de  museus  de
Barcelona. Per escollir les biblioteques s'ha tingut com a referència el  directori de museus de la
Generalitat de Catalunya 1 que es tracta d'un directori que permet fer la cerca de museus per
municipi i temàtica. En fer la cerca per Barcelona apareixen 29 registres cada un amb accés al
web  del  museu.  A partir  d'aquest  directori  s'han  eliminat  aquells  museus  que  no  disposen
clarament d'una biblioteca en funcionament.

1 http://museus.cultura.gencat.cat/Llista?consulta=MCUyKzA4MDE5MyU=&index=0%20   
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2. HIPÒTESI I OBJECTIUS

Els museus i les biblioteques i, en conseqüència, també els  museus de les biblioteques
estan en un procés de  transformació. Fonamentalment pel canvi de paradigma que implica la
irrupció de les noves tecnologies i la societat del coneixement. Entre aquests canvis destaca posar
l’usuari al centre i obrir-se a la societat. La cultura digital demana no només un ús intensiu de les
xarxes socials,  sinó també fomentar la participació activa i per tant la reutilització. Això potser
significa plantejar-se si hi ha un canvi real de model de les biblioteques dels museus de Barcelona
o bé és un projecte amb perspectives de futur. Es planteja si encara són, en la majoria dels casos,
unes  grans  desconegudes  o  bé  s'han  desenvolupat  accions  per  donar  més  visibilitat  a  les
biblioteques dels  museus obrint  nous canals  de comunicació a través de les xarxes socials  i
desenvolupant nous rols envers a la societat.

Es tracta, per tant, de determinar si aquests canvis afecten aspectes com les relacions
amb l'usuari, la interacció de la biblioteca amb el museu al qual pertany, la relació de la biblioteca
amb altres institucions del museu com són l'arxiu i el centre documental, la col·laboració entre les
biblioteques dels museus, la col·laboració i el treball en xarxa amb altres institucions (GLAM), el
rol educatiu, i el rol en la preservació, gestió, conservació i difusió del patrimoni cultural.

OBJECTIUS:
- Descriure les funcions, serveis i característiques de diferents biblioteques de museus de

Barcelona.
-  Determinar  la  interacció  biblioteca-museu  i  la  disposició  d'eines  i  estratègies  de  les

biblioteques per contribuir en la competitivitat i millora del museu.
- Analitzar l'adaptació de les biblioteques dels museus de Barcelona als canvis tecnològics

i en un entorn digital amb l'aplicació, per exemple de les xarxes socials.
- Analitzar el rol de les biblioteques dels museus en la preservació i difusió de la memòria i

el patrimoni cultural en cooperació amb altres organismes i entitats.
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3. METODOLOGIA

Es parteix d'una recerca bibliogràfica mitjançant la qual obtenir la informació més rellevant
sobre el tema de les biblioteques dels museus i conèixer-ne diferents àmbits d'interès.

En aquesta fase de recerca l'objectiu  és  identificar  els  diferents  enfocaments sobre  el
tema, determinar els conceptes clau, comparar diferents publicacions, extreure'n conclusions per
concretar el tema respecte les biblioteques dels museus de Barcelona.

En segon lloc es fa un estudi de les biblioteques dels museus de Barcelona a través de la
informació extreta dels seus webs.

Finalment  es  procedeix  a  una  obtenció  de  dades  a  través  d'una  investigació
quantitativa mitjançant un qüestionari distribuït als responsables de les biblioteques dels museus
de Barcelona recollides en l'estudi.

El qüestionari té l'objectiu de recollir informació per tal de concretar i conèixer amb més
profunditat les biblioteques dels museus de Barcelona i consta de tres apartats:

a) Preguntes sociodemogràfiques.

b) Organització i funcionament de la biblioteca del museu.

c) Visibilitat i interacció de la biblioteca amb el museu i el seu entorn.

CRONOGRAMA
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4. RECERCA DOCUMENTAL: DEFINICIONS I CONTEXTUALITZACIÓ

Per a poder tenir una visió general sobre l'estat del tema de les biblioteques dels museus
des d'on contextualitzar  la  situació  a  Catalunya  i  en  concret  a Barcelona,  s'ha  fet  una cerca
documental .

De la revisió bibliogràfica se n'han extret alguns temes i conceptes claus.
 
4.1 ELS MUSEUS

D'acord amb la definició de l'enciclopèdia catalana un museu és “Lloc on hom conserva i
exposa béns o espècimens als quals reconeix un valor cultural i un interès social.”2

Segons els Estatuts del Consell Internacional de Museus( ICOM), aprovats el 24 d'agost de
2007 a Viena es defineix un museu com “El museu és una institució permanent sense finalitat de
lucre, al servei de la societat i el seu desenvolupament, oberta al públic, que adquireix, conserva,
estudia, exposa i transmet el patrimoni material i immaterial de la humanitat i del seu medi ambient
amb finalitats d’estudis, educació i delectació”.3

En termes generals les funcions dels museus serien les d'adquirir, documentar, conservar,
investigar,  comunicar  i  difondre  uns  béns  patrimonials  amb  l'objectiu  de  constituir-se  en  un
instrument de suport a la recerca, garantir tant experiències d'ensenyament-aprenentatge com de
gaudi.

El nou paradigma social caracteritzat per la irrupció de les noves tecnologies i la societat
del  coneixement  ha  requerit  una  transformació  dels  museus,  una  reinvenció  en  les  seves
polítiques i principis, canvis de model de gestió i un replantejament de la seva missió i  el seu
paper de cara a la societat. Conceptualment els museus cada vegada més deixen de ser un lloc
físic que conté uns béns a passar ser cada cop més com una “plataforma creativa” que integra les
parts físiques i digitals del museu amb projectes participatius per als visitants o usuaris. (Elizondo,
2015)

En aquests canvis també hi tenen un paper important tots aquells espais i  serveis que
estan integrats en molts museus com són el centre de documentació, l'arxiu, la mediateca i la
biblioteca.

Progressivament les biblioteques dels museus no només han anat automatitzant els seus
catàlegs i ofert els seus serveis a través de la xarxa sinó que s'han obert a nous canals a través
d'eines 2,0 com per exemple a través de Wiki, Flickr o YouTube. (Capilla, 2010)

4.2 LES BIBLIOTEQUES: LES BIBLIOTEQUES DELS MUSEUS

La biblioteca és un “Servei  cultural  que organitza i  manté el  dipòsit,  la  classificació,  la
conservació i la consulta o lectura de llibres o d’altres materials gràfics”.4

“S'entén per biblioteca, als efectes d'aquesta Llei, qualsevol conjunt organitzat de llibres,
publicacions periòdiques, gravats, mapes, enregistraments sonors, documentació gràfica i altres
materials  bibliogràfics,  manuscrits,  impresos  o  reproduïts  en  qualsevol  suport,  que  tingui  per
finalitat de reunir i conservar aquests documents i facilitar-ne l'ús a través dels mitjans tècnics i
personals adequats per a la informació, la investigació, l'educació o el lleure”.5

2 https://www.enciclopedia.cat/search/obrae/GEC/museu  
3 http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/documents/arxiu/crrgt_recomanacions_museus_octubre_09.doc
4 https://www.enciclopedia.cat/search/site/biblioteca  
5 https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=86277  
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L'evident  vinculació  entre  museus  i  biblioteques  ha  fet  que  tots  els  principals  museus
tinguin des del seu origen una biblioteca. Les biblioteques dels museus s'originaren com un servei
intern de la mateixa institució davant la necessitat de donar suport a les taques de documentació i
recerca i  a  l'activitat  i  gestió  museística.  Els  fons  bibliogràfics de les  biblioteques de museus
complementen  les  exposicions  permanents  i  la  programació  expositiva  dels  museus.  Les
biblioteques  organitzen,  processen  i  posen  a  l'abast  dels  usuaris  tot  el  fons  bibliogràfic  i
documental del museu. Cal tenir en compte que a més de les biblioteques de museu pròpiament
dites hi ha les biblioteques desenvolupades al costat d'un museu però que desenvolupen la seva
funcionalitat independentment del museu i que generalment estan relacionades amb centres de
recerca.

D'acord  amb la  classificació  de  biblioteques  segons  la  UNESCO les  biblioteques  dels
museus formen part de les biblioteques especialitzades: “Biblioteca formada per obres d’una única
disciplina o branca del coneixement, que forma part de l’estructura d’una entitat, administració o
organització  per  a  satisfer  les  necessitats  informatives  del  seu  personal  per  assolir  els  seus
objectius.” 6

Les biblioteques dels museus són unes biblioteques especialitzades, ja que donen servei a
l'entorn dels museus amb la gestió de col·leccions relacionades amb l'especialització del museu. 

La  majoria  d'aquestes  biblioteques  estan  especialitzades  en  un  camp:  arts,  història,
arqueologia, arts, etc.

“Biblioteca  de  museu:  Col·lecció  de  fons  documentals  especialitzats,  organitzats  per  a
facilitar l'adquisició, conservació, comunicació i presentació amb finalitats d'estudi, educació i delit
dels  testimoniatges  materials  que  guarda  un  museu  i  donar  suport  a  les  activitats  pròpies
d'aquest”.7

En termes generals la missió de les biblioteques dels museus és la “mediació cultural”
(Tarrête,1997), cosa que implica recollir, conservar i difondre la documentació i tota la informació
disponible del museu en funció de les necessitats d'informació. Les biblioteques dels museus són,
per tant,  un servei de suport a la recerca, a la documentació, a l'educació i  a la programació
d'exposicions del museu i constitueixen, en definitiva, una institució necessària perquè el museu al
qual pertanyen pugui assolir els seus objectius.

De la mateixa manera que els museus, les biblioteques estan immerses en un procés de
canvi. Si bé és cert que tot i que a l'inici tenien un caràcter més restringit com eines de recerca i de
treball del personal científic dels museus i investigadors, actualment s'han anat obrint com a servei
públic tot i així es tracta, però, encara de biblioteques que com afirmen alguns autors són moltes
vegades no només desconegudes pel públic en general sinó també pels mateixos professionals
de biblioteconomia. (López de Prado, 2003)

 Altres canvis fan referència a un gran creixement de les col·leccions, un augment de la
cooperació entre centres i un nou enfocament del servei basat en el coneixement, fonamentalment
a causa de l'impacte de les tecnologies de la informació amb l'aparició de nous canals per difondre
informació.

També  cal  fer  esment  a  la  col·laboració  de  les  biblioteques  dels  museus  amb  les
Universitats com és per exemple la Integració dels registres dels catàlegs de les biblioteques dels
museus de l'ICUB al CCUC. En són exemples el Museu Etnològic de Barcelona i de Cultures del
Món, el  Museu Frederic  Marès,  el  Museu d'Història  de Barcelona,  el  Museu de la  Música de
Barcelona, la Fundació Museu Picasso de Barcelona, la Biblioteca de l'Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona i la Biblioteca del Museu del Disseny de Barcelona.

6 https://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/103191/224446  
7   http://revistas.ucm.es/byd/11321873/articulos/RGID0303120005A.PDF
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4.2.1 Panorama internacional
Històricament  podem  diferenciar  dos  conceptes  de  biblioteca  de  museu,  el  corrent

mediterrani i  el  corrent  anglosaxó (Docampo, 2010), (Gómez, 2006). El corrent  mediterrani es
caracteritza  pel  predomini  dels  museus  d'art  i  per  emfatitzar  els  aspectes  de  conservació
patrimonial  i  d'apreciació estètica, el  corrent americà i  anglosaxó,  en canvi,  es caracteritza en
focalitzar-se en els aspectes educatius de manera que en aquest cas les biblioteques dels museus
es centren en la idea de divulgació de la cultura (López de Prado, 2003) i en la funció educativa
amb una clara intencionalitat  de servei públic.  Es tracta de biblioteques caracteritzades per la
importància de les seves col·leccions i la qualitat dels seus serveis . Les biblioteques dels museus
del  corrent  mediterrani  i  europeu,  en canvi,  es  centren  més en funcionalitats  de  conservació
patrimonial i enfocades en el servei intern a la institució.

Tot i així, cada país ha desenvolupat el seu propi model tal com descriu en el seu article
l'autor Javier Docampo, per exemple a Alemanya trobem un model freqüent que és la biblioteca
centralitzada per a tots els museus de la ciutat.  Així, per exemple la Kunstbibliothek de Berlín
coordina vint-i-una biblioteques més petites que es troben en els diferents museus que formen els
Staatliche Museen de Berlín i que comparteixen un catàleg comú. A França, les Biblioteques dels
Museus Estatals comparteixen un Catàleg Col·lectiu. La biblioteca del museu Louvre (Bibliotheque
Centrale des Musées Nationaux) és la més important d'aquesta xarxa i es tracta d'una biblioteca
de  funcionament  restringit  orientat  principalment  al  servei  del  personal  del  museu.  A Itàlia  la
biblioteca més destacada és la de la biblioteca de la Galleria Degli Uffizi. En aquest cas el catàleg
forma part del consorci IRIS que reuneix les principals biblioteques d'art de Florència. Els usuaris
són principalment els conservadors i el personal tècnic dels Uffizi, però la biblioteca està oberta als
investigadors.

Actualment  no  hi  ha  una  organització  internacional  pròpiament  dita  que  agrupi  les
biblioteques dels  museus.  En l'àmbit internacional  hi  ha,  però,  la  secció  de biblioteques  d'art
d'IFLA que agrupa biblioteques de diferent tipologia, entre elles les dels museus, especialitzades
en  documentació  textual  i  gràfica  sobre  arts  visuals,  incloent-hi belles  arts,  arts  decoratives,
disseny i arquitectura.

4.2.2 Panorama estatal

Hi ha diferents articles que defineixen molt bé quina és la situació de les biblioteques dels
museus a l'Estat espanyol. Cal fer referència sobretot a l'article d'Enrique Varela-Agüí i també la
informació aportada per Rosa Chumilla i Maria Prego. Pel que fa a l'estat espanyol, a través del
Pla de Museus Estatals 2004 -2008, es va crear l'any 2005 la Xarxa de Biblioteques de Museus
(BIMUS) amb la finalitat de millorar la situació de les biblioteques dels museus. Un dels principals
problemes que presentaven les biblioteques dels museus era l'escassetat de personal i el seu
insuficient i dispar formació (Varela-Agüí,2013). En concret els objectius BIMUS són optimitzar els
recursos materials i humans de les biblioteques de museus, fomentar la formació, la cooperació i
el treball en col·laboració, la implementació d'un sistema comú de gestió bibliotecària (Absysnet),
un catàleg col·lectiu i  el  préstec interbibliotecari,  i  també, el desenvolupament de projectes de
catalogació de fons bibliogràfics i de digitalització: BIMUS compte també amb la Biblioteca Virtual
de  Patrimoni  Bibliogràfic  i  la  Biblioteca  Virtual  de  Premsa  Històric  que  dóna  accés  sense
restriccions  a  aquells  fons  que  d'entrada  resulten  ser  difícilment  accessibles  per  les  seves
característiques de conservació o fragilitat.

El projecte BIMUS s'ha anat obrint a altres canals com per exemple les xarxes socials:
Facebook, Twitter, Vimeo. Aquesta presència a l'entorn 2.0 possibilita la interacció amb qualsevol
tipus d'usuari: Visitants del museu, investigadors o el públic en general.

Actualment en formen part 19 institucions: les 16 biblioteques pertanyents als museus de
titularitat  estatal i  gestió directa del Ministeri,  més la biblioteca del Museu Nacional del Teatre,
dependent  de l'Institut  Nacional  de les Arts Escèniques i  de la  Música (Inaem),  la  del  Museu
Nacional del Prat i la del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia.

Cap de les biblioteques de Barcelona ni de Catalunya formen part de BIMUS. Actualment
no hi ha cap institució que integri les biblioteques dels museus de Barcelona ni de Catalunya.
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4.3 INTERACCIÓ BIBLIOTECA-MUSEU

Sobre la idea d'interacció entre biblioteca i  museu és destacable l'afirmació de l'autora
Rosario López de Prado en el sentit que els conceptes de biblioteca i de museu, coincideixen, en
dos  aspectes  substancials:  la  custòdia  d'uns  béns  i  la  disponibilitat.  Així  doncs,  la  veritable
dimensió tant dels museus com les biblioteques, és a dir, allò que realment els dóna un sentit
funcional és la utilització pública del fons que custodien per satisfer unes necessitats d'informació.
Idea que queda clarament definida per l'autora Mónica Elizabeth Estrada Villacís:

“Definició  de  biblioteca  i  museu,  aquestes  dues  definicions,  coincideixen  en  dues  postures
essencials, llocs que custodien béns culturals, i estan a disposició per a l'ús dels diferents actors;
per tant es convertirien en custodis i garants alhora, de col·leccions per al servei i ús dels usuaris
per a satisfer les necessitats d'informació.”8

A partir  d'aquesta interacció  s'han anat  desenvolupant  diferents conceptes  com són el
d'institucions de la memòria i diàleg GLAM.

4.3.1 Concepte Institucions de la memòria
És  evident  la  importància  de  les  biblioteques  per  a  la  conservació  de  la  memòria

col·lectiva. El concepte “d'institucions de la memòria” el  va popularitzar Lorcan Dempsey l’any
1999  9.  Sota  aquest  concepte  inclou  arxius,  biblioteques  i  museus  com  a  institucions  que
comparteixen interessos de recerca i que estan connectades a través “d'un espai digital global
basat  en  Internet  i  altres  xarxes  digitals,  i  d'activitats  de  col·laboració  compartint  les  seves
col·leccions en un entorn digital per contribuir a l'accés de la societat a la memòria col·lectiva, al
patrimoni cultural.” 10

“... E, igual que ocurre con la memoria humana, también las instituciones documentales
son algo más que técnicas sociales de preservación de la memoria social. Las bibliotecas, los
archivos, los museos y otras instituciones de la memoria son fascinantes porque nos permiten
abrirnos a esa realidad más allá de lo inmediato, sumergiéndonos en la dimensión del tiempo, y
hacerlo en espacios de memoria cargados de sentido y, en definitiva, en «lugares de memoria»”11

4.3.2 Diàleg GLAM entre biblioteca, arxiu i museu: col·laboració i cooperació
De la idea segons la qual Internet constitueix un lloc de preservació de la memòria sorgeix

el concepte GLAM que és l'acrònim dm en anglès de les paraules “galleries, libraries, archives,
and museums”. Aquest  concepte fou ja utilitzat per l’Australian Society of Archivist  en la seva
conferència general de 2003, celebrada a Adelaida.

La versió LAM deixa fora les galeries i  se centra en biblioteques, arxius i museus com a
institucions culturals  que tenen com a missió l'accés al  coneixement  a través de potenciar  la
difusió de les col·leccions i assegurar la preservació del patrimoni.

Resulta especialment interessant la reflexió que en fa Jesús Tramullas en el seu article12

en què remarca que el diàleg GLAM només té sentit si  se centra en l'usuari. Els canvis socials
emfatitzen  la  importància  de  la  participació  activa  dels  ciutadans  en  els  museus,  arxius  i
biblioteques, de manera que al concepte funcional de museus i biblioteques a més del de custòdia
i accés, anteriorment esmentats, caldria afegir-hi el de reutilització del patrimoni com per exemple
a través del projecte OpenGlam,13 que permet noves formes de participació dels usuaris i facilita
l’accés i la producció de nous continguts culturals i educatius.

8 http://www.infotecarios.com/bibliotecas-museos-las-conocemos/#.XLA5MDAzbDd  
9 http://www.ariadne.ac.uk/issue/22/dempsey/  
10 http://www.ariadne.ac.uk/issue/22/dempsey/  
11 http://www.pliegosdeyuste.eu/n1112pliegos/pdfs/61-70.pdf  
12 http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/biblioteques-arxius-i-museus-reis-del-glam  
13 https://openglam.org/  

10

https://openglam.org/
http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/biblioteques-arxius-i-museus-reis-del-glam
http://www.pliegosdeyuste.eu/n1112pliegos/pdfs/61-70.pdf
http://www.ariadne.ac.uk/issue/22/dempsey/
http://www.ariadne.ac.uk/issue/22/dempsey/
http://www.infotecarios.com/bibliotecas-museos-las-conocemos/#.XLA5MDAzbDd


“No es pot, ni es podrà, parlar d’accés, difusió i reutilització, mentre es vegi limitada per
interessos espuris. I tampoc es podrà parlar de veritable GLAM mentre les institucions serveixin
els seus objectius corporatius, abans que els seus usuaris, a qui realment es deuen.”14

 
Un altre aspecte vinculat al GLAM és referent a la gestió del coneixement que a través

d'una  plataforma comuna entre  els  diferents  integrants  institucionals  del  GLAM possibilités  la
cooperació  i  compartició  coneixement  tàcit  que  es  pogués  conservar  i  comunicar  entre  els
professionals presents com entre els futurs. (Balada; Barenblit; Serra, 2017)

A Catalunya hi ha diferents projectes d'aplicació GLAM, com per exemple la plataforma
Memòria Digital de Catalunya o el projecte GLAM-Wiki, que té com a objectiu compartir i difondre
arreu  del  món  el  coneixement  generat  a  les  institucions  culturals  i  que  treballa  perquè  els
documents  d’arxius,  biblioteques  i  museus  estiguin  a  la  xarxa  assegurant-ne,  així,  la  seva
preservació.  A Catalunya  diferents  arxius,  biblioteques  i  museus  com per  exemple  el  Museu
Marítim  de  Barcelona  s’han  sumat  a  aquest  projecte  per  millorar  l’accés  al  patrimoni  que
custodien.

L'informe d'IFLA (Yarrow; Clubb; Draper 2009) exposa diferents exemples a nivell mundial
de col·laboració i cooperació entre biblioteques públiques, arxius i museus. Tot i que l'estudi és en
base  a  biblioteques públiques  i  no  de biblioteques  de museus  exposen els  avantatges de la
col·laboració  entre  aquestes  diferents  institucions  entorn  a  fet  de  posar  tota  la  informació  a
disposició de tothom:

“a) Apoyan el aprendizaje a lo largo de toda la vida y/o el desarrollo de la comunidad. b) Optimizan
los servicios facilitados. c) Facilitan el acceso universal a los recursos de la comunidad. d) Amplían
la base de clientes en la comunidad de las instituciones en cuestión. e) Abordan la necesidad de
conservar material de patrimonio.”15

Els projectes de col·laboració poden centrar-se en la programació cooperativa, la creació
d'un  portal  comú per  a  biblioteques arxius  i  museus  perquè  els  seus recursos digitals  siguin
accessibles, la gestió d'exposicions en col·laboració, programes comunitaris, la cooperació per a
la creació de recursos digitals, la col·laboració en projectes educatius i de recerca, etc. 

Els  autors  conclouen  que  les  biblioteques,  els  museus  i  els  arxius  a  través  de  la
col·laboració troben noves maneres de facilitar informació al públic mitjançant la cooperació en la
digitalització i conservació del patrimoni cultural.

A Catalunya l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) participa activament en la ViquiGLAM
(Viquiarxius) i en l’Europeana Photography.

Un exemple de participació en el diàleg GLAM d'una biblioteca de museu és la biblioteca
del  Museu Galileu  de Florència  (Casat;  Rotoli,  2017).  La  biblioteca està  especialitzada en  la
història de la Ciència i particularment en Galileu Galilei. El projecte GLAM / Museu Galileu és una
aposta per l'ús de les noves tecnologies per a la recerca i la difusió de la cultura científica a través
de la col·laboració amb la Viquipèdia. A través d'aquest projecte la biblioteca del museu millora les
entrades de diferent tipus de contingut (il·lustracions, imatges, fotografies, fonts bibliogràfiques,
textos,  edició,  traduccions,  etc.),  millorant  així  les  entades  tant  en  la  Viquipèdia  com  en  la
Viquidata.  La  Biblioteca  Digital  del  museu  sovint  produeix  recursos  que  enriqueixen  les
col·leccions temàtiques de la Viquipèdia compartint-les en la xarxa.

L’estratègia GLAM al Museu del Disseny
L'estratègia del Museu del Disseny de Barcelona és molt interessant, ja que es fonamenta

el concepte de GLAM institucional de manera que el Centre de Documentació del Museu inclou la
biblioteca especialitzada i el centre arxivístic que es gestionen de manera coordinada i integrada.

14 http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/biblioteques-arxius-i-museus-reis-del-glam  
15 https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/113.pdf  
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“La generació  d’un corpus de dades connectades provinents de diverses fonts que descriuen
diferents  tipologies  de  patrimoni  (museístic,  bibliogràfic,  documental),  elaborat  per  diferents
professionals  (arxivers,  documentalistes,  bibliotecaris)  seguint  diferents  tradicions  descriptives
normalitzades, amb la voluntat de facilitar un entorn únic de consulta a la ciutadania. Tot això amb
l’objectiu final de reduir el distanciament que sovint es produeix entre les institucions i les seves
realitats internes (àrees o departaments, funcions i perfils professionals, etc.), per una banda, i les
percepcions i expectatives dels usuaris quan s’hi aproximen amb els seus interessos i necessitats
concretes, per l’altra.”16

El Centre de Documentació del Museu del Disseny ha iniciat un projecte pilot: “Objectes
enllaçats:  Memòria  relacional  del  disseny  a  Barcelona”  amb  l'objectiu  de  desenvolupar  una
estratègia LAM institucional en què explora el diàleg LAM entre biblioteca, arxiu i museu dins de la
mateixa institució obrint nous canals de connexió entre objectes i documents tenint com a objectiu
la recerca i la difusió cultural.

El fons i  les col·leccions s'especialitzen en les temàtiques del museu: arts decoratives,
ceràmica,  disseny de producte,  tèxtil,  indumentària  i  arts  gràfiques.  En el  cas del  Museu del
Disseny, el focus principal d’atenció són els objectes que formen part de les seves col·leccions, i
és per això que la política del fons i de les col·leccions documentals gira entorn d'estratègies per
relacionar els recursos bibliogràfics i documentals amb les col·leccions d’objectes, no només a
nivell del seu registre i la seva accessibilitat sinó també a través de la seva reutilització. (Díaz;
Folia, 2018). Podríem afirmar que el tractament que el Centre de Documentació del Museu dóna a
l'objecte del museu és d'acord amb la definició conceptual d'objecte de museu segons Buckland
que amplia el concepte “document” en concepte unificador per a museus, biblioteques i arxius en
reconèixer en els objectes de museu el seu potencial d'informació. (Latham, 2012).

“El que es persegueix és augmentar el coneixement al voltant dels objectes que formen part de les
col·leccions del museu, facilitant la descoberta de relacions inèdites entre ells, els seus autors i la
resta d’agents implicats, no només en el seu procés de disseny, sinó en tots aquells que van des
de la creació a l’ús, o al desús, de l’objecte en qüestió.”17

4.4 LES BIBLIOTEQUES DELS MUSEUS I EL PATRIMONI CULTURAL

Les  institucions  que  configuren  el  GLAM  tenen  un  rol  molt  important  per  al
desenvolupament educatiu i cultural social en la seva funció de preservar, gestionar, conservar i
difondre el patrimoni cultural.

El concepte de patrimoni cultural es fonamenta en tres eixos fonamentals i que són cultura,
identitat i memòria. El patrimoni és el llegat que hem rebut del passat, que vivim en el present i
que transmetem a les futures generacions.

El Consell d’Europa el defineix així:
“El patrimoni cultural és un conjunt de recursos heretats del passat que les persones consideren,
més enllà de la propietat, com un reflex i una expressió dels seus valors, creences, coneixements i
tradicions, en evolució contínua. Inclou tots els aspectes de l’entorn que resulten de la interacció
en el temps entre les persones i els llocs” (Consell d’Europa, 2005). 18

Es tracta d'un concepte que amb el temps s'ha anat modificant i ampliant i que inclou tant
béns materials de valor històric o documental com immaterials que tenen un valor excepcional des
del punt de vista de la història, l'art, la ciència i la cultura. El patrimoni cultural constitueix, per tant,
16 http://www.cobdc.net/15JCID/wp-content/uploads/2018/05/Exp36.pdf  
17 http://www.cobdc.net/15JCID/wp-content/uploads/2018/05/Exp36.pdf  
18Consell d’Europa (2005): The Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society - Faro 
Convention
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una diversitat de recursos heretats del passat que comprèn monuments i jaciments, paisatges,
festes i tradicions, pràctiques socials, ritus, coneixements transferits, expressions de la creativitat
humana i també col·leccions conservades i gestionades per museus, biblioteques i arxius.

Les biblioteques, els arxius i els museus tenen un paper clau en la gestió, conservació i
difusió  del  patrimoni  cultural  contribuint,  així,  en  preservar  la  memòria  col·lectiva  i  en  la
transferència  de  coneixement.  A  Catalunya  la  Biblioteca  del  Patrimoni  Cultural  té  un  fons
especialitzat en museus. Així, diferents institucions poden interactuar entre si configurant xarxes
de col·laboració entorn del patrimoni. 

“Els museus són una peça fonamental per articular la gestió local del patrimoni cultural. A
Catalunya, un exemple és la participació de diferents museus de la Xarxa de Museus Locals en
projectes de recuperació i revalorització d'aquells espais i del patrimoni material i immaterial (llocs
històrics, itineraris, activitats....) vinculats amb la lluita antifranquista i la recuperació de la memòria
democràtica.”19 

Una de les principals funcions dels museus és relacionar i connectar el patrimoni cultural
amb  la  societat.  Les  biblioteques  dels  museus  haurien  de  tenir  en  relació  al  museu  al  qual
pertanyen  una  interacció  important  amb  el  patrimoni  immaterial  cultural.  Així  per  exemple,
realitzant tasques de difusió del patrimoni a través de la participació i organització de congressos,
seminaris i de visites guiades essent la biblioteca part del recorregut del museu. Les biblioteques
dels museus també poden contribuir i participar en les exposicions i activitats organitzades pels
museus i en l'oferta d'experiències que responguin a les necessitats culturals, educatives, socials i
de coneixement del patrimoni cultural. Cal afegir que una important contribució de les biblioteques
en la difusió del patrimoni cultural és a través de la creació d'un gran catàleg col·lectiu en línia que
permeti compartir recursos i oferir als usuaris una potent eina d'informació del patrimoni cultural.
(Lacave, 2008)

ICRPC: Institut català de Recerca en Patrimoni Cultural
L'ICRPC va ser creat el 2006 per la Generalitat de Catalunya i la UdG i la seva activitat se

centra en projectes d'investigació propis i en col·laboració amb altres institucions o entitats en

l'àmbit del patrimoni cultural. És una institució que té aquesta missió: “A partir de la recerca en

patrimoni cultural, aportar a la societat, i d'una manera especial a la societat catalana, elements
d'anàlisi sobre la seva herència històrica i cultural i  sobre les seves relacions socials actuals i
futures.”20

La  reutilització  del  patrimoni  és  un  dels  reptes  que  actualment  han  d’afrontar  les
institucions patrimonials. En aquest sentit, l’Institut  s'enfoca en en la recerca de qualitat  que  es
basa  en  dos  eixos  fonamentals:  els  processos  de  patrimonialització  i  l'ús  i  reutilització  del
patrimoni cultural.

“Atorguem al patrimoni cultural una dimensió universal i ens fixem tant en el patrimoni material
com en el patrimoni immaterial i seguim les directrius de la Unesco en aquesta matèria i de tots els
organismes internacionals entre d’altres l’ICOM. El patrimoni és el testimoni que ens ha pervingut
de l’evolució de les societats humanes i té un valor documental, físic i immaterial, que ens ajuda a
identificar i definir el perfil de les civilitzacions i de les societats. A Catalunya el rastre i els vestigis
acumulats adquireixen una dimensió singular associada a l’evolució històrica, social, institucional i
cultural del nostre territori. Jaciments, monuments i equipaments defineixen una xarxa nodrida i
notable que expressa els successius processos de patrimonialització.  L’ICRPC orienta la seva
recerca a aquest patrimoni. Al seu estudi, als seus usos, als nous processos de patrimonialització,
als públics que hi venen i a la captació de nous públics.”21

19 http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/arxiu-memoria-historica/colleccions/xem/  
20 http://icrpc.cat/cat/institut-patrimoni.html  
21 http://icrpc.cat/cat/institut-patrimoni.html  
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Per a l’ICRPC els  museus constitueixen un nucli  essencial  de la  recerca.  “Els museus
necessiten conèixer els seus públics per establir una comunicació eficaç, avaluar els seus serveis i
crear una comunitat amb la qual establir vincles estables i continus al llarg del temps.”22 

És a través de L’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC)
que l'institut interactua amb els museus oferint-los diferents eines de suport en la millora de l’ús
social del patrimoni cultural i realitza estudis de diagnòstic sobre la situació actual dels museus de
Catalunya en relació al coneixement dels seus públics.

4.5 LES BIBLIOTEQUES DELS MUSEUS EN LA PRESERVACIÓ DIGITAL.

La digitalització dels fons i les col·leccions han millorat molt la seva visibilitat i accessibilitat.
En són exemples els portals com ara el del Patrimoni Cultural de Catalunya, el de la Memòria
Digital de Catalunya i Europeana.

Cal  tenir  definida  una  política  o  un  pla  de  preservació  digital  que  defineixi  el  conjunt
d'accions, rutines i metodologies (migracions de format, emulació, renovació de suports, etc.) per
garantir la integritat, fiabilitat, llegibilitat i funcionalitat de la informació emmagatzemada digitalment
en qualsevol tipus de format, programari, maquinari o sistema continuï i fonamentalment la seva
accessibilitat en el futur, evitant, així la seva obsolescència. Un exemple de pla de preservació és
el que estableix la Biblioteca de Catalunya. (Keefer, 1999)

Les biblioteques han de desenvolupar un important paper en la preservació del patrimoni
digital dels seus respectius països i especialment entre elles les biblioteques dels museus. La
preservació  digital  requereix  uns  canvis  en  l'actuació  de  les  biblioteques.  Els  processos  de
preservació digital  necessiten uns recursos econòmics i tecnològics que no estan a l'abast de
tothom i es fa necessari que les biblioteques cooperin, tant entre si com amb altres institucions
relacionades amb la gestió de la informació. (Orera, 2008).

És des d'aquesta perspectiva que des de la  Biblioteca de Catalunya, l'Arxiu Nacional de
Catalunya i del Museu d’Art Contemporani de Barcelona s'evidencia la mancança d'una política de
gestió transversal. Es planteja la necessitat d'un “GLAM català” i una “Europeana catalana” per
impulsar  el  coneixement  del  patrimoni  cultural  de  Catalunya.  A través  d'un  GLAM  català  es
disposaria d'un projecte compartit de preservació, descripció i difusió del patrimoni cultural amb el
qual  poder  incrementar  la  inversió  en digitalització  i  publicació  en accés obert  per  a  la  seva
reutilització i així donar accés en obert als continguts i a les seves metadades en projectes oberts i
cooperatius. A més, possibilitaria protegir i difondre les col·leccions en mans públiques i privades a
través de la seva identificació i fer créixer les col·leccions patrimonials públiques per assegurar-ne
la  conservació.  També es  planteja  la  possibilitat  de  crear  un  conjunt  limitat  de  repositoris  de
preservació digital, mantinguts i gestionats cooperativament que no només constituïren una eina
de preservació sinó que també facilitarien usos educatius i la generació d'activitats per explorar el
contingut digital. (Balada; Barenblit; Serra, 2017)

Preservació del patrimoni digital: PADICAT
El  PADICAT es  defineix  com “l'arxiu  web  de  Catalunya” Es  tracta  d'un repositori  per

preservar  informació  publicada  a  Internet  i  donar  accés  a  versions  antigues  de pàgines  web
publicades a Internet, des de 2005. Aquest projecte és una iniciativa de la Biblioteca de Catalunya
amb  la  col·laboració  tecnològica  del  Centre  de  Serveis  Científics  i  Acadèmics  de  Catalunya
(CESCA).  Es  porta  a  terme a  través de l'aplicació  d'una sèrie  de programes informàtics  que
permeten la captura, l'emmagatzematge, l'organització, la preservació i l'accés permanent a les
pàgines web publicades a Internet.  El  PADICAT té com a objectiu la conservació i  difusió del
patrimoni digital de Catalunya nascut a Internet.

22 https://www.macba.cat/ca/observatori-publics-patrimoni-cultural  
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“A Catalunya,  els  beneficis  d'un  arxiu  web  abasten  tots  els  sectors  de  la  societat:  Per  a  la
ciutadania, accés obert i permanent als recursos que són fruit del coneixement i l'expressió dels
creadors  del  segle  XXI,  ja  siguin  de  caràcter  cultural,  educatiu,  científic  o  administratiu,  o
comprenguin informació tècnica, jurídica, mèdica o d'un altre tipus.

Per  a  les  institucions,  empreses,  administracions  i  particulars  que  produeixen  pàgines web  a
Catalunya, preservació de la pròpia producció i garantia d'accés, amb els condicionants que la llei
regeix, als continguts i dissenys que, altrament, desapareixerien.
Per al sistema bibliotecari, possibilitats infinites de cooperació amb la resta de biblioteques, arxius
i  museus  de  Catalunya;  impuls  i  lideratge  en  la  confecció  del  patrimoni  digital  d'Espanya  i
d’Europa.”23

Una gran nombre d'entitats catalanes col·laboren amb el PADICAT per preservar el seu
patrimoni digital: universitats i centres de recerca, clubs esportius i associacions socials i culturals
administracions públiques, empreses, col·legis professionals, partits polítics i sindicats, i museus.
Així, per exemple a nivell dels Museus de Catalunya, el PADICAT ha compilat els recursos web
dels Museus. Algunes biblioteques dels museus participen en el projecte PADICAT a través del
museu al  qual  pertanyen com per  exemple el  projectes del  MNAC amb el  PADICAT. (Badell,
2013).

23  https://www.padicat.cat/ca/coneix-nos/que-es-padicat/destinataris
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5. RESULTATS

5.1   ESTUDI DELS WEBS DE LES BIBLIOTEQUES DELS MUSEUS  

A través  de  l'estudi  de  web  de  les  biblioteques  de  museus  de  Barcelona  s'ha  extret
informació sobre les seves característiques principals: 

-Fons i especialització documental.
-Accessibilitat i usabilitat.
-Serveis
-Catàleg.
-Accés a les xarxes socials.

Les biblioteques analitzades són les següents:

1.BIBLIOTECA FUNDACIÓ MUSEU ANTONI TAPIES
2.BIBLIOTECA FUNDACIÓ MUSEU JOAN MIRÓ 
3.BIBLIOTECA MUSEU D'HISTÒRIA DE CATALUNYA 
4.BIBLIOTECA DEL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA 
5.BIBLIOTECA MUSEU ETNOLÒGIC I DE CULTURES DEL MÓN 
6.BIBLIOTECA DEL MUSEU EGIPCI DE BARCELONA 
7.BIBLIOTECA DEL MUSEU PICASSO 
8.BIBLIOTECA DEL MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA 
9.BIBLIOTECA DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE BACELONA 
10.BIBLIOTECA DEL MUSEU DE LA MÚSICA DE BARCELONA 
11.BIBLIOTECA DEL MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA 
12.BIBLIOTECA DEL MUSEU NACIONAL D'ART DE C ATALUNYA
13.BIBLIOTECA DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA (MACBA) 
14.BIBLIOTECA DEL MUSEU DE LES CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA
15.BIBLIOTECA DEL MUSEU FREDERIC MARÉS 

1. BIBLIOTECA FUNDACIÓ MUSEU ANTONI TAPIES

1  .1   FONS I   ESPECIALITZACIÓ:   
El fons està especialitzat en art modern i contemporani i recull el fons més extens sobre

l'obra  d'Antoni  Tàpies:  monografies,  catàlegs  d'exposicions,  invitacions,  articles  de  premsa  i
material d'arxiu divers. 

Les col·leccions inclouen llibres, revistes i audiovisuals sobre art dels segles XX i XXI, l’art
asiàtic, l’art africà, l’art oceànic, la pintura, l’escultura, el dibuix, el gravat, l’arquitectura, el disseny,
les arts decoratives, la performance, la fotografia, el cinema, el videoart i els llibres d’artista. La
major part dels materials es troben en accés directe; les col·leccions especials es conserven en
una secció de reserva. 
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1.1   ACCESSIBILITAT   i USABILITAT   
Per poder utilitzar la biblioteca s’ha d’haver concertat prèviament una cita almenys amb un

dia d'antelació. Les cites es poden concertar d'un formulari, per telèfon 934 870 315 o e-mail i han
de ser confirmades. L’horari de la biblioteca és de dimarts a divendres, de 10 a 15 i de 16 a 19
hores. Cal signar en el llibre de registre a l’entrada de la biblioteca. 

1.2   SERVEIS  
-WIFI: La biblioteca disposa de connexió Wifi per als seus usuaris.
-la biblioteca no fa préstec. Es poden fer fotocòpies o encarregar còpies digitals. 
-Reserva de llibres: els  llibres que s'estiguin utilitzant  es poden reservar durant  una setmana,
demanant-ho al  personal de la biblioteca.  No es poden reservar els materials especials ni  els
darrers números de revistes.
-Consulta de materials audiovisuals 
-Publicacions periòdiques

1.3 CATÀLEG
-Accés a directori de publicacions periòdiques, documents i audiovisuals.
-Cerca simple i avançada
-Per temes, autor i tipus de document (llibres, publicacions periòdiques, audiovisuals)
-Accés a bases de dades, altres catàlegs, revistes, etc.:
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1.4 XARXES SOCIALS
-Des del web de la biblioteca no hi ha accés a les xarxes socials però sí del museu:
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2. BIBLIOTECA FUNDACIÓ MUSEU JOAN MIRÓ
( Biblioteca Jacques Dupin)

2.1   FONS I E  SPECIALITZACIÓ:  
La biblioteca té un fons especialitzat en documentació existent sobre Joan Miró i la seva

obra: monografies, catàlegs d’exposicions, articles de premsa diària i revistes, audiovisuals i bases
de dades. Aquest fons comprèn des de les primeres obres publicades a l’inici de la seva carrera
artística fins a les publicacions més actuals. També inclou  una extensa  col·lecció bibliogràfica i
audiovisual sobre l’art dels segles XX i XXII i l'arxiu de Josep Lluís Sert, arquitecte i amic de Joan
Miró que es conserva també en una sala annexa de la Biblioteca.

2.2   ACCESSIBILITAT:  
L'accés  és  lliure  i  gratuït.  No  cal  reservar  hora.  Aquests  fons  estan  a  disposició

d’investigadors, estudiants, professionals de l’art i interessats en l’art en general.

2.3 RECURSOS I SERVEIS
-40 punts de lectura
-Equipament per connectar 15 ordinadors portàtils
-Accés en línia al catàleg de la Biblioteca
-Consulta de bases de dades de la Biblioteca i de recursos informatius disponibles a Internet
-Consulta a la sala dels fons bibliogràfic i audiovisual
-Préstec d’audiovisuals
-Préstec interbibliotecari
-Wi-fi
-Servei d’informació per telèfon, correu i e-mail
-Servei de reprografia en blanc i negre i color
- La Biblioteca dóna suport també a la tasca expositiva i d’investigació de la Fundació.

2.4  ACCÉS AL CATÀLEG
Té cerca assistida, avançada i experta
El catàleg general es divideix en diferents subcatàlegs: Joan Miró, Biblioteca personal de Joan
Miró, Analítiques, Audiovisuals, Revistes.
Té enllaç amb altres biblioteques: 
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2.5 XARXES SOCIALS
Des del web de la biblioteca no hi ha accés a les xarxes socials però sí des del web del museu:
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3.BIBLIOTECA MUSEU D'HISTÒRIA DE CATALUNYA
(BIBLIOTECA JOSEP BENET)

3.1   ESPECIALITZACIÓ I FONS BIBLIOGRÀFIC:   
Biblioteca especialitzada en els temes de la història contemporània de Catalunya, Història

del catalanisme, de l'exili, la Guerra Civil i memòria. 
Els  fons  més  rellevants  són  els  que  es  refereixen  a  pensament  polític  (especialment

catalanisme i anarquisme), a les etapes més recents de la història de Catalunya (fotografies dels
bombardeigs de la guerra de 1936-1939, publicacions de l’exili, Guerra Civil, repressió franquista i
clandestinitat), a més d’estudis, dossiers biogràfics i memòries. Una part d’aquests fons es troba
en procés de catalogació.

3.2 USABILITAT I ACCESSIBILITAT
La biblioteca és de lliure accés. Adreçada als historiadors, als estudiants i a tota persona

interessada en aquest tema.

3.3 SERVEIS
La  biblioteca  dóna suport  a  la  tasca  dels  historiadors  del  Centre  i  als  museògrafs,

conservadors, gestors culturals i historiadors del Museu d’Història de Catalunya, amb qui el Centre
comparteix edifici.

-  Préstec  : El servei de préstec s’ofereix a tot el públic, amb un termini de 30 dies.
-  Servei     d’obtenció  de     documents  :  S’ofereix  la possibilitat als usuaris  de localitzar i  obtenir  els
documents  dels  quals  la  biblioteca  no disposa  en  el seu fons, mitjançant  el  préstec
interbibliotecari 
-Consulta a sala: La biblioteca és de lliure accés. Els usuaris tenen a disposició 8 punts de lectura 
i un ordinador amb accés al catàleg de la biblioteca i a Internet.
-Adquisicions     bibliogràfiques:     Els usuaris poden suggerir i/o sol·licitar la compra de nous materials
bibliogràfics que consideren necessaris per a la Biblioteca.
-  Reprografia:   Els usuaris tenen  a  la seva disposició servei  de  fotocopiadora d’autoservei  i
d'escàner.
-  A  ssessorament  i     ajut  en la  recerca     d’informació   de  manera presencial  i/o  a través  del  correu
electrònic.
-Servei  d'hemeroteca:  L’hemeroteca  del  Centre  està  formada  per  publicacions  periòdiques
antigues, destacant les que procedeixen dels anys de l’exili, i per altres publicacions vives que
ingressen al CHCC a través de donació, intercanvi o compra amb les institucions que les editen.
Tota l’hemeroteca està pendent d’informatitzar. De tota manera, es pot consultar el fons a través
del catàleg manual que es troba  a la biblioteca del CHCC.
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3.4   CATÀLEG  
El  catàleg  està  incorporat  al Catàleg  Col·lectiu  de  biblioteques  especialitzades  de  la

Generalitat de Catalunya (BEGC).
Amb la consulta avançada es pot restringir la cerca als fons bibliogràfics del CHCC. 

3.5 XARXES SOCIALS:
Des del web de la biblioteca no hi ha accés a les xarxes socials però sí el museu:
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4. BIBLIOTECA DEL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

4.1   ESPECIALITZACIÓ I FONS BIBLIOGRÀFIC:  
La biblioteca de museu està  especialitzada  en cultura i  història marítima i naval, comerç

marítim, marina mercant i de guerra, ports, evolució històrica de tot tipus de vaixells, cartografia,
pirateria,  naufragis  i  salvament  marítim,  art  marítim  (pintura,  fotografia,  literatura  marítima).

Conté  més  de  28.000  volums,  uns  150  títols  de  revista  i  250  plànols  de  vaixells.
Entre aquests materials cal destacar els  llibres de reserva, editats abans del 1900: tractats de
navegació, d’arquitectura naval, derroters, llibres del Consolat de Mar, Ordenances de l’Armada i
textos clàssics de la història marítima del nostre país.  També conté  llibres de museologia i  de
museus marítims d’arreu del món. 

Els volums de la biblioteca fan referència al mar, al seu entorn, a les activitats que genera
(navegació, pesca, construcció naval, esports nàutics) i la relació històrica entre els homes i la mar
(comerç marítim, gent de mar, marina mercant, història naval, etc.). 
 

4.2 USABILITAT I ACCESSIBILITAT:
Tot i que és d'accés lliure es recomana concertar cita prèvia

4.3 SERVEIS:
Els serveis comprenen d'entrada els següents vessants: 

-Patrimonial: ja que conté un ric fons antic de llibres i revistes que es poden considerar peces de
museu.
-Educativa: és un centre obert a la investigació i l’aprenentatge.
-Cultural: de difusió de la cultura marítima.
-Lúdica:  ja que els visitants del museu aprofiten sovint per visitar la biblioteca com a espai de
lleure.

En concret ofereix els serveis següents: 
-Concertar visites comentades:  Realització de visites comentades  personalitzades als interessos 
del col·lectiu visitant (per conèixer els fons, els serveis o sobre un tema o material determinat)
-Préstec interbibliotecari.
-Accés a llistes de passatgers
-Fer donació de llibres a la biblioteca
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Altres serveis: 

-A  ccés a novetats a   través de Pintarest   

Ac  cés a   Biblioteca digital:   
Presenta una col·lecció digitalitzada de documents marítims antics.
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Publicacions periòdiques
Les  publicacions  periòdiques  són  un  fons  molt  important  dins  la  Biblioteca.  Aquestes

revistes especialitzades contenen articles  i  informació que no està disponible en cap llibre, per
això el catàleg de la biblioteca té un munt d’articles de revista catalogats. Cada setmana arriben
nous números de revista, s'exposen al revister l’últim exemplar i s'actualitzen les dades al catàleg
de la Biblioteca on consta quins números s'han rebut al llarg del temps de cada títol de revista.

E  laboració de guies temàtiques  
Per tal d’apropar els fons de la Biblioteca als usuaris s'elaboren  guies que inclouen tota la

bibliografia disponible a la Biblioteca del MMB sobre un determinat tema. També s'hi afegeixen
recursos accessibles des d’Internet. 
Alguns exemples:

Condicions laborals dels homes de mar
Dona i mar
Estiba i estibadors
Fars
Guerra civil espanyola al mar
Llegendes i monstres marins
Narcís Monturiol
Naufragis
Pintura marítima
Vaixells negrers
Tit  à  nic  
Vaixells escola

C  lub de lectura:  
El Club de lectura de la Biblioteca MMB està constituït  per un grup obert  de persones

interessades en la lectura i la conversa sobre literatura marítima.

La Biblioteca organitza cinc sessions per any (octubre, novembre, gener, març i maig).
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4.4 CATÀLEG

Accés al Catàleg de la biblioteca del museu. Permet subscripció al catàleg.

També hi ha accés al catàleg del  CCUC 

4.5 ACCÉS A XARXES SOCIALS

La biblioteca a més d'utilitzar Pintarest també té un blog per donar visibilitat als serveis i a
les tasques que s’hi desenvolupen i incentiva la participació dels seguidors del blog. 

El museu obre canals a través de les xarxes socials següents:
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5. BIBLIOTECA DEL MUSEU ETNOLÒGIC I DE CULTURES DEL MÓN

5.1   ESPECIALITZACIÓ I FONS BIBLIOGRÀFIC:  
Biblioteca  especialitzada en Antropologia, Etnologia, Ciències Socials i Art. Disposa d’un

ampli fons de monografies i de publicacions en sèrie especialitzades, recollides durant més de 60
anys. Aquests documents aporten informació única i molt especialitzada.

5.2   USABILITAT I ACCESSIBILITAT  
L'accés és amb cita prèvia. La biblioteca i els seus fons són d’accés públic i gratuït per a

tothom que hi estigui interessat, dins l’horari de servei. Cal ser major de 18 anys per accedir a la
sala de consulta, però els menors d’edat poden accedir a la sala acompanyats d’un adult.

La biblioteca dóna suport documental a totes aquelles persones interessades en l’estudi de
l’antropologia, l’etnologia, les tradicions catalanes i d’arreu del món, tant des d’un punt de vista
divulgatiu com d’investigació especialitzada.

5.3   SERVEIS  
-Accés públic i consulta a sala

-Servei d'informació i de referència especialitzada: S’assessora i s'orienta a l’usuari per satisfer les
seves  necessitats  informatives.  S’explica  el  funcionament  de  la  biblioteca  i  del  catàleg
informatitzat, i quines serien les millors opcions de cerca. Sempre s'intenta que l’usuari obtingui la
informació més pertinent i ajustada als seus interessos. Les peticions d’informació poden dirigir-se
personalment, telefònicament o via correu electrònic.

-Wi-Fi: Servei d’Internet gratuït als dispositius mòbils dels usuaris dins la sala de consulta.

-Punt de treball     informàtic i de connexió     gratuït:   Un ordinador de treball amb connexió a xarxa per
al treball ofimàtic i de consulta del catàleg i d'eines de recerca. 

-Préstec:  El  Centre  de Documentació  ofereix  un servei  de préstec  de documents per  aquells
usuaris que ho demanin. Només cal registrar-se presencialment com a usuari.

-Digitalització  de  documents: La  biblioteca  del  Museu  ofereix  un  servei  d’enviament  de
documentació digitalitzada per correu electrònic. Aquest servei pot ser molt útil per aquells usuaris
que tinguin molt clar la part del document que necessiten consultar -taula de continguts, índex- o
un article concret d’una revista. El document es digitalitza en format PDF, a baixa resolució i en
blanc i negre. El nombre de pàgines es limita a 20 pàgines per usuari i setmana. En  cas  de  voler
utilitzar aquest servei, cal omplir un formulari i enviar-lo per correu electrònic a la biblioteca.
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-  Accés a   Recursos web:   

Subscripcions a revistes: A la biblioteca s'hi troben diferents revistes especialitzades amb
l'enllaç  per poder-ne consultar els sumaris. 

-Accés a selecció de recursos web d'utilitat en la recerca antropològica:
-Associacions de cultura popular catalana
-Organismes i institucions
-Museus
-Universitats
-Eines de referència

  -Accés a  Publicacions especialitzades consultables gratuïtament a Internet: publicacions
nacionals i internacionals d'àmbit americà i asiàtic. 

5.4   CATÀLEG  
La  Biblioteca  del  Museu  Etnològic  conserva  un  ric  fons  especialitzat  en  antropologia,

etnologia, ciències socials i museologia accessible a través del catàleg.

Té accés a altres catàlegs

5.  5     XARXES SOCIALS  
A través del web del museu es té accés a les xarxes socials següents: 
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6.   BIBLIOTECA   DEL   MUSEU EGIPCI DE BARCELONA  

6  .1   ESPECIALITZACIÓ I FONS BIBLIOGRÀFIC:  
Biblioteca especialitzada en egiptologia.  La Biblioteca de la Fundació Arqueològica Clos

conserva actualment més de 10.000 documents que constitueixen una eina bàsica i necessària
per a la investigació i l’estudi de l’Egipte faraònic.

A part  de  monografies,  publicacions  periòdiques  o  catàlegs  de  subhasta,  la  biblioteca
compta  amb  una  important  quantitat  d’obres  que,  a  més  a  més  del  seu  valor  científic,  són
autèntiques  joies  per  al  bibliòfil.  Entre  aquestes  destaca  un  exemplar  complert  de  la
monumental Description de l’Ègypte, corresponent a la segona edició impresa a París entre els
anys 1820 i 1830. També mereixen una menció especial alguns dels documents originals com la
carta que, l’any 1826, l’egiptòleg italià Ippoilito Rosellini va enviar al seu mestre Jean François
Champollion  al  que  li comenta,  entre  altres  temes,  la  repercussió  que  ha  tingut  als  cercles
acadèmics el recent desxiframent de l’escriptura jeroglífica.

6.2  ACCESSIBILITAT I USABILITAT
Cal accedir-hi amb cita prèvia. Horaris: Dimarts de 16h a 20h i divendres de 10h a 14h. Per

accedir-hi, cal adquirir un tiquet de 5 € que dóna dret a cinc visites (amb reserva prèvia).

6.3  SERVEIS
-  Accés al fons:   les publicacions pròpies, llibres especialitzats, revistes de difusió general i catàlegs
d'exposicions temporals. A més, compta amb una col·lecció de monografies especialitzades sobre
diferents temes de l'antic Egipte.  

6.4  CATÀLEG
No hi ha accés a cap catàleg des del web.

6.5. XARXES SOCIALS
Accés a xarxes socials a través del museu: 
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7.   BIBLIOTECA DEL MUSEU PICASSO  

7.1   ESPECIALITZACIÓ I FONS DOCUMENTAL:  
La biblioteca del Museu Picasso és un centre dedicat a donar suport a l’estudi i la difusió

de la vida i l’obra de Pablo Picasso. Ofereix un fons documental sobre l’artista i, per extensió, del
context artístic de tota la seva trajectòria vital la qual abasta pràcticament tot el segle XX. El fons
documental  especialitzat de la biblioteca en l'artista Pablo Picaso és divers. En destaquen els
catàlegs d’exposicions de Picasso (de l’any 1920 fins a l’actualitat), el fons de monografies sobre
l’artista  i  les  edicions  de  bibliòfil  (sense  gravats  originals)  i  el  fons  de  revistes  catalanes
d’avantguarda, un fons de més de 80 títols de les primeres dècades del segle XX on la presència
de  Picasso  és  constant. I  també  un  recull  històric  de  premsa  sobre  Picasso  i  informació
actualitzada sobre  les exposicions  que es presenten arreu del  món amb presència d’obra de
l’artista.

La biblioteca del museu disposa també d’un fons especial de llibres il·lustrats per Picasso
format, en gran mesura, per la col·lecció personal que Jaume Sabartés va donar al Museu Picasso
de Barcelona. Es tracta d’una col·lecció de llibres d’artista amb gravats i litografies originals i amb
dedicatòries de Picasso o d’altres amics-artistes destacats del segle  XX. Aquesta col·lecció es
considera material de reserva i no és de lliure accés; a la biblioteca s’hi poden consultar vint-i-un
llibres d’aquest fons en format digital.

7.2 ACCESSIBILITAT I USABILITAT
La biblioteca és un servei públic i gratuït. És imprescindible concertar una cita per accedir

al servei.

7.3 SERVEIS DE LA BIBLIOTECA
-  Sala de consulta:   La biblioteca disposa d’una sala de consulta amb els documents de lliure accés
i 18 punts de treball. Es pot treballar amb ordinador portàtil.
-  Préstec  interbibliotecari:   Només  es  fa  préstec  interbibliotecari;  no  hi  ha  servei  de  préstec
personal.
-  Suport a la investigació  
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7.4 CATÀLEG DEL FONS
El  catàleg  automatitzat  reuneix  tot  el  fons  actual  d'obres de  referència,  monografies,

catàlegs d’exposicions,  catàlegs de subhastes,  revistes i  buidatges de revistes,  documentals  i
música, així com altres materials documentals de la biblioteca del Museu com invitacions, díptics,
conferències,  etc sobre Pablo Picasso.  El  catàleg conté també un buidatge d’articles del  fons
històric de revistes d’avantguarda. S’ofereix la possibilitat de fer cerques a la biblioteca mitjançant
descriptors de matèries en català i en castellà.

Hi  ha accés  a  al  catàleg  col·lectiu de  les  biblioteques  dels  museus  i  a  biblioteques
relacionades:

7.5 XARXES SOCIALS:
A més d'un blog, a través del web del museu es té accés a les xarxes socials següents: 
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8.   BIBLIOTECA   DEL   MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA  

8.1 FONS I ESP  ECIALITZACIÓ  :  
La biblioteca està integrada al Centre de Documentació del Museu del Disseny que és un

espai  de consulta i  recerca especialitzat  en arts decoratives i  disseny (gràfic,  industrial,  tèxtil,
d'espais,  de moda i  de  serveis).  Té per  objectiu  reunir  i  preservar  informació i  documentació
relacionada  amb  totes  aquestes  matèries,  difondre-la  i  posar-la  al  servei  de  professionals  i
investigadors,  amb  la  voluntat  d'oferir  un  suport  a  l'estudi,  la  investigació,  creació,  reflexió,
processos d'innovació i crítica especialitzada. “Els fons documentals permeten conèixer millor els
objectes del Museu del Disseny”.

Es tracta de més de 20.000 llibres (publicats entre el segle XVI i l'actualitat), més de 3.000
títols  de revistes  i  altres materials  com catàlegs  comercials,  catàlegs  de subhastes,  guies  de
colors, llibres de tendències, fotografia antiga, gravats de moda i més de 30 arxius d'institucions,
empreses i  professionals del sector.  Els seus fons provenen de les antigues biblioteques dels
museus de les Arts Decoratives,  el  Museu de Ceràmica,  el  Museu Tèxtil  i  d’Indumentària i  el
Gabinet  de  les  Arts  Gràfiques  de  Barcelona.  Altres  institucions  que  han  integrat  les  seves
biblioteques  o  arxius  en  aquest  centre  són  el  BCD (Barcelona  Centre  de  Disseny),  el  FAD
(Foment de les Arts i el Disseny), l'ADG-FAD (Associació de Directors d’Art i Dissenyadors Gràfics
del FAD), L'ADI-FAD (Associació de Dissenyadors Industrials del FAD), l'Associació per a l'Estudi
del Moble, el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya i l'àrea d'Hàbitat Urbà de
l'Ajuntament de Barcelona. A aquests orígens se li han de sumar nombroses donacions rebudes al
llarg de tots aquests anys, per part de professionals, particulars, institucions i empreses. 

Una dada que revela  la  singularitat  d'aquest  fons i  el  valor  que aporta a la  comunitat
investigadora és que un 37% dels  llibres anteriors al segle XX no s'han localitzat en cap altra
biblioteca patrimonial del nostre territori. Ni a Catalunya ni a la resta de l'estat. Bona part d'aquesta
singularitat  prové de l'excel·lent  llegat  de  llibres  d'indumentària  de  la  Comtessa  de  Vilardaga
(1967) i de la  donació del Sr. Manuel Rocamora.

Com  a  part  del  Museu  del  Disseny,  el  Centre  de  documentació  recull  tota  aquella
documentació  que  pot  ajudar  a  conèixer  millor  els  objectes  que  formen  part  de  les  seves
col·leccions, així com el seu context (creadors, empreses, institucions, etc.). Un dels principals
objectius del centre és recopilar arxius de professionals, institucions i empreses, que ens puguin
aportar documentació original sobre els processos de creació, difusió, venda i ús dels objectes.

8.2 USABILITAT I ACCESSIBILITAT
L'accés  és  gratuït  i  no  és  necessari  concertar  cita  prèvia.  Està  obert  a  tot  el  públic

especialitzat: investigadors, professionals i estudiants de disseny. 
La pràctica totalitat dels fons bibliogràfics posteriors a 1960 i el darrer any de les revistes

que es reben en subscripció estan a disposició dels usuaris, en prestatgeries de lliure accés.
La major part dels fons bibliogràfics moderns es troben a la sala de consulta i són de lliure

accés. Per organitzar-los, el Centre de Documentació ha desenvolupat el seu propi sistema de
classificació: L'IMAG.

Els fons arxivístics, fons bibliogràfics antics i les col·leccions especials es troben ubicats
fora de la sala de consulta, i estan destinats al públic investigador. La seva consulta és restringida.
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Cal fer  la sol·licitud amb antelació al  personal del  centre,  que seguirà el  reglament intern del
Centre de Documentació.

8.3 SERVEIS
-Sala de consulta

El Centre de Documentació disposa d'una Sala de Consulta en la planta -1 del museu.
L'espai  compta  amb 66  punts  de  lectura  reservats  per  a  la  consulta  dels  fons  bibliogràfics  i
documentals especialitzats. 

-  El carnet del Centre de Documentació del Museu del Disseny  
El  Centre de Documentació és un centre pioner en l’ús de la tecnologia RFID (sistema

d'identificació per radiofreqüència) aplicada al carnet d’usuari. 
El  xip del  carnet  conté únicament el  número d’usuari,  vinculat  a la base de dades  del

Centre de Documentació. No inclou dades de caràcter personal.

-  Informació i consultes bibliogràfiques  
El servei d’informació bibliogràfica ofereix informació sobre el Centre de Documentació, el

seu  fons  i  els  seus  serveis,  així  com  assistència  i  assessorament  en  el  procés  de  cerca
d’informació. Altres tipus de peticions, com per exemple: consultes tècniques, datacions d’imatges
o  peces,  etc.,  resten  fora  d’aquest  servei.  En  aquests  casos, el  centre posa  el  seu  fons
documental a disposició dels usuaris.

-Préstec de documents
Servei gratuït que requereix la presentació del carnet del Centre de Documentació.

-  Bústies de retorn de documents  
Per retornar els documents en préstec, quan el Centre de Documentació està tancat, hi ha

dues bústies de retorn: una es troba a la planta -1 (dilluns de 16-20 h; de dimarts a divendres de
10-20 h), i l'altra a l'entrada de l'edifici, accés  plaça de les Glòries (oberta les 24 h/7 dies a la
setmana).
-Préstec interbibliotecari

El servei de Préstec Interbibliotecari permet l’obtenció de documents originals o còpies de
documents existents a col·leccions d'altres biblioteques. Els documents  originals sol·licitats seran
consultats dins la sala del Centre.

-  Reserva de documents  
Aquest servei permet als usuaris reservar fins a 3 documents que siguin del seu interès i

que en aquell moment estan en préstec. Una vegada s’efectua el retorn del document, el Centre
de Documentació del Museu del Disseny es posarà en contacte amb l’usuari via correu electrònic
per tal que el reculli en un termini màxim de 7 dies. 

-  Internet. Wi-Fi  
Amb  aquest  servei,  qualsevol  usuari  amb  el  seu  propi  dispositiu  mòbil  o  portàtil,  pot

connectar-se a Internet dintre de les sales de consulta del centre.

-Proposar una adquisició.
 A través d'un formulari.

-  Oferir una donació.  
El Centre de Documentació del Museu del Disseny és destinatari habitual de donacions de

llibres, revistes i altres tipologies documentals, tant antigues com contemporànies, efectuades per
empreses, institucions i particulars.

Els  documents  són  incorporats  oficialment  al  fons  del  Centre  de  Documentació  quan
aquests compleixen els criteris de selecció i adquisició actualment vigents, i sempre que no es
tracti de  fotocòpies, documents incomplets, maltractats, subratllats o identificats com a propietat
d’una altra institució diferent de la que realitza la donació.
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Els documents donats, a excepció dels fons arxivístics o les col·leccions especials, són
generalment  distribuïts  en  la  col·lecció  d’acord  amb  el  seu  contingut  i/o  característiques.
L’oferiment es pot realitzar omplint el formulari de proposta de donació corresponent, o enviant per
correu electrònic o postal la descripció dels documents, juntament amb les dades de contacte.

-Accés a revistes   més recents del sector.  
El centre compta amb més de 100 subscripcions de revistes especialitzades. Totes elles estan
disponibles a la sala de consulta i els usuaris amb carnet poden emportar-se els números més
recents exceptuant el número actual. Es poden seguir a través de Pinterest:

-  Serveis complementaris  
Al Centre de Documentació s'ofereixen una sèrie de serveis complementaris amb una quota anual
individual de 50 € que inclouen l'accés a llibres de tendències, guies de colors, bases de dades
especialitzades, revistes digitals i ampliació del període de préstec de llibres, revistes i DVD fins a
28 dies, renovables dos cops.

-Accés a novetats des del web
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8.4   CATÀLEG EN LÍNEA  

Accés a bases de dades
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8.5   XARXES SOCIALS  
A més de Pinterest hi ha accés a altres xarxes socials: Twiter i Facebook
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9.   BIBLIOTECA   DEL   MUSEU D'HISTÒRIA DE BACELONA  

9.1 FONS I ESPECIALITZACIÓ:
La biblioteca està especialitzada en patrimoni i història urbana de Barcelona, des dels seus

orígens fins a la contemporaneïtat amb una atenció preferent envers les fonts documentals de la
seva cultura material. 

La  biblioteca  disposa  d'un  fons  de  prop  de  10.000  monografies  i  200  revistes
especialitzades, així com d’un important fons d’arxiu de la producció fotogràfica i documental del
Museu.

9.2 ACCESSIBILITAT I USABILITAT
L'accés és lliure. El fons bibliogràfic és obert a tota la ciutadania i es pot consultar, amb cita

prèvia, dintre de l’horari d’obertura de la Biblioteca.  Arxiu de fotos del MUHBA però és d'accés
restringit.
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9.3 SERVEIS
-  Accés i consulta a sala  

La Biblioteca disposa d'una Sala de Consulta amb 4 punts de lectura. 

-  Informació i consultes bibliogràfiques  
El  servei  d’informació  bibliogràfica  ofereix  informació  sobre  la  Biblioteca,  el  Museu

d’Història de Barcelona, el seu fons i els seus serveis, així com assistència i assessorament en el
procés  de la  recerca.  Per  altres  tipus  de  peticions  concretes,  la  Biblioteca  posa  el  seu  fons
documental a disposició dels usuaris.

-  Reproducció de documents  
La Biblioteca té accés a dispositius  reprogràfics  en blanc  i  negre i  color,  i  els  posa a

disposició dels usuaris amb les tarifes fixades per l'ajuntament 
-  Wi-Fi  

La Biblioteca disposa de connexió  Wi-Fi  gratuïta a la sala de consulta per connectar a
Internet.

9.4 CATÀLEG
A través del seu catàleg es pot accedir al seu fons: monografies, revistes especialitzades,

fons d’arxiu de la producció fotogràfica i documental del Museu. 

A través de la cerca avançada: 
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Hi ha accés a altres catàlegs:

Des  del web es té accés a Recursos de la Biblioteca:
•Recursos electrònics seleccionats
•Consulta les darreres incorporacions al catàleg [2017] 

.Arxiu de fotos del MUHBA (accés restringit) 

9.5 XARXES SOCIALS
Des del web no hi accés a les xarxes socials.
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10.   BIBLIOTECA DEL MUSEU DE LA MÚSICA   DE BARCELONA  

10.1 FONS I ESPECIALITZACIÓ
La biblioteca del museu és única en la seva especialitat, disposa de més de 7.000 registres

que inclouen monografies, revistes i articles especialitzats en l’estudi dels instruments musicals
(organologia),  la  seva  història  i  l’evolució  en  els  marcs  etnogràfic,  històric  i  científic.  És  una
referència bàsica per a l’estudi de la música a la Catalunya dels segles XIX i XX.

La  biblioteca  està  associada  a  un  espai  de  documentació  i  recerca.  L’Espai  de
Documentació i Recerca (EDR) és un servei del Museu de la Música de Barcelona que pretén
organitzar, conservar i difondre tota la documentació generada per les col·leccions del Museu. Té
com a objectiu integrar els fons i  unificar  els processos de gestió per tal  de fer accessible la
documentació amb les eines idònies, crear criteris de preservació i accés a la recerca.

També conté un ARXIU HISTÒRIC que comprèn donacions i llegats de músics com Isaac 
Albéniz, Enric Granados, Joaquim Malats, Joan Manén i Miquel Llobet, entre d’altres. Conserva 
des de partitures manuscrites originals i fotografies fins a objectes personals, obres d’art i una 
col·lecció epistolar molt notable. 

10.2 USABILITAT I ACCESSIBILITAT
La consulta del fons es pot fer presencialment amb cita concertada. Per al Fons biogràfic i 

consultes tècniques d’instruments és imprescindible la sol·licitud i concertació prèvies.

10.3 SERVEIS
-Accés a sala:

-WIFI
-24 punts de lectura.
-3 ordinadors amb ofimàtica bàsica i accés a Internet per a ús públic.
-1 terminal per a consulta de fons sonor.
-1 màquina de visionat de microfilms.
-Consulta del fons digitalitzat.

-Servei multimèdia: 
Fons  fotogràfic  i  audiovisual,  històric  i  actual,  d’identificació  de  les  col·leccions,  dels

procediments de restauració i de les activitats del museu. 

-Accés a un fons sonor:
Conserva un conjunt  de 13.000 enregistraments en diversos suports:  cilindres de cera,

rotlles de pianola, cintes perforades, corrons, bobines, etc., que mostren l’evolució de la fixació del
so en els darrers tres-cents anys.

-Accés al fons d'instruments i objectes d'art: 
Més de 2.400 instruments musicals i 400 objectes i obres d’art que permeten un estudi

acurat del fet musical des dels diferents vessants científics. Una quarta part del fons es troba a
l’exposició permanent i la resta es conserva en reserves accessibles.
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-Accés a novetats bibliogràfiques: 

10.4 CATÀLEG

Accés a altres catàlegs:

10.5 XARXES SOCIALS
Accés a les xarxes socials a través del web del museu 
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11.   BIBLIOTECA DEL   MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA  

11.1   FONS I ESPECIALITZACIÓ  :  
La biblioteca està especialitzada en art referent a temes d’arqueologia. 
L’actual biblioteca del MAC prové de l’Institut de Prehistòria i Arqueologia de Barcelona. Va

néixer  l’any  1935  com  a  conseqüència  de  la  instal·lació  del  Seminari  de  Prehistòria  de  la
Universitat  Autònoma de  Catalunya  amb  la  seva  biblioteca  i  també  de  l’Associació  Catalana
d’Antropologia,  Etnologia  i  Prehistòria,  a  l’edifici  del  Museu;  a  més del  fons  d’arqueologia  de
l’antiga Biblioteca de la Junta de Museus, i arran de la vinculació ja existent d’aquests centres -des
dels seus orígens  el 1915- amb el Servei d’Excavacions i  Arqueologia de la Mancomunitat de
Catalunya. 

En  crear-se  l’actual  Museu  la  Junta  de  Museus  “va  cedir  tots  els  llibres  de  la  seva
biblioteca especial d’art que es referien a temes d’arqueologia a fi que amb ells es pogués formar
un fons bibliogràfic d’aquesta especialitat”. Part d’aquest llegat forma avui en dia la Reserva de la
Biblioteca. A més, hi ha nombroses obres adquirides directament per part de la Junta per a la
Biblioteca, i també s’hi van transferir algunes de les obres d’arqueologia del fons de la Biblioteca
de la Universitat de Barcelona, per un conveni existent en temps de la Generalitat Republicana.

El  fons  de  la  biblioteca  inclou  diferents  tipus  de  material,  principalment  monografies
(20.000 volums), publicacions periòdiques (1.300 títols).

1  1  .2   ACCESSIBILITAT I USABILITAT:  
La sala de consulta és de lliure accés Són usuaris de la biblioteca tots els membres del

MAC, professors universitaris i investigadors, estudiants universitaris i aquelles altres persones i/o
entitats interessades en el món de l'arqueologia.

Els usuaris han de complir les condicions d’utilització del servei i respectar la normativa de
funcionament.
Actualment la biblioteca està tancada per obres. 

11.3 SERVEIS:
-Sala de consulta  :    és de lliure accés i  posa a l’abast de l’usuari  llibres,  fulletons i  una secció
d’obres generals i de referència, ordenades i classificades en diverses matèries.

-Hemeroteca  :   el  fons de revistes i  publicacions periòdiques del MAC es nodreix principalment
gràcies a la política d’intercanvi del MAC, que proporciona a la biblioteca les publicacions dels
museus i centres especialitzats de tot el món.
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-  Sala de reserva  : la sala està restringida al públic per tal de garantir una correcta preservació dels
documents.  S'hi conserven  materials valuosos com, per exemple, la part manuscrita amb diaris
d’excavació  (1908-1986)  i  altra  documentació  manuscrita,  gràfica  i  fotogràfica  d’excavacions,
destacant-ne els diaris d’excavació més antics fruit del treball de grans arqueòlegs com Bosch
Gimpera,  Colominas,  Duran  i  Sanpere  i  Pallarès. A més  dels  diaris,  es  conserva  una  còpia
manuscrita  feta a Alemanya de la  part  d’antiguitats  i  numismàtica  dels  13 primers volums de
l’España Sagrada de Flórez. La part impresa conserva obres publicades durant els segles XVI-
XVIII i part del segle XIX, i està formada per obres d’especial interès o introbables. A més, s’hi
conserven volums de gran format, amb làmines i gravats de gran valor artístic, com la col·lecció de
Piranesi i de Montfaucon. 

-  Suport a la recerca:   La biblioteca del MAC és un servei de suport a la recerca, la documentació,
l'educació  i  el  programa  d'exposicions  del  museu.  Mitjançant  aquest  servei  s'organitzen,  es
processen i es posen a l'abast dels usuaris tot el fons bibliogràfic i documental del MAC.

Altres serveis:
•Atenció personalitzada
•Informació bibliogràfica i de referència
•Wi-Fi
•Formació d'usuaris
•SOD (només per a treballadors del MAC)
•Autoservei de reprografia:Està permès fer fotocòpies en blanc i negre del fons documental
de la Biblioteca, excepte el material  pertanyent  a la Reserva o aquell  que el   personal
tècnic consideri que no està en bon estat de conservació. 

11.4 EL CATÀLEG
El  fons  de  la  Biblioteca  del  MAC Barcelona  està  integrat  al  Catàleg  Col·lectiu  de  les

Universitats de Catalunya (CCUC) i al catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat
de Catalunya.

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya
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Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat

1  1.5   XARXES SOCIALS  

Accés a les xarxes socials a través del  web del museu :
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12.   BIBLIOTECA DEL MUSEU NACIONAL D'ART DE   C  ATALUNYA  
(  Biblioteca Joaquim Folch i Torres)  

12.1 FONS I ESPECIALITZACIÓ
La Biblioteca d’art del Museu Nacional té més de 150.000 volums, un patrimoni bibliogràfic

i documental que posa a disposició de tots els usuaris. El fons conté monografies i catàlegs d’art, i
documents especialitzats en història de l'art de Catalunya i Espanya. Compta amb una col·lecció
de  revistes  d’art  i  humanitats  amb  uns  4.000  títols,  i  una  secció  de  reserva,  que  comprèn
manuscrits, incunables, obres editades fins a 1850 i edicions de bibliòfil. La Biblioteca neix per
donar suport als professionals del Museu Nacional d’Art en la recerca i documentació, i alhora
compleix un servei públic.

La biblioteca d’art  distribueix el contingut  bàsicament  en tres grans grups: monografies,
publicacions periòdiques i fons especials. 
-  Monografies   

Històries generals, enciclopèdies, diccionaris, lèxics, directoris i repertoris, de referència.
Catàlegs de museus i d'exposicions, i monografies d'artistes amb edicions centenàries. Bibliografia
especialitzada  en  actes  de  congressos,  teoria,  crítica  i  història  de  l'art,  primeres  edicions  de
manifestos artístics i un fons de catàlegs de subhastes. 
-  Publicacions periòdiques   

Revistes,  butlletins,  anuaris  i  memòries  d'entitats,  directoris,  repertoris  bibliogràfics  i
revistes d'artistes, en suport paper. Revistes antigues microfilmades i revistes digitals en CD-Rom i
en línia. Destaca el fons de revistes modernistes, noucentistes i de l'avantguarda artística, amb
títols únics en el marc de les col·leccions públiques del país. Actualment ofereix al públic 410 títols
de revistes en curs.
-  Fons especial:  

-Reserva:
Manuscrits,  incunables,  obres  editades  fins  a  1900,  relligadures  i  edicions  de  bibliòfil.

Manuscrits  originals  d'artistes  i  teòrics  de  l'art  dels  segles  xix  i  xx  i  nombrosos autògrafs  de
personalitats diverses. Incunables com ara la Crònica Nuremberg, de 1493, i una història sobre
l'Imperi Romà de Flavi Biondo, de 1484. Relligadures i llibres amb enquadernacions que van dels
segles xv al xix. Revistes modernistes, noucentistes i de l'avantguarda.

-  Arxiu de premsa  : 15.000 dossiers amb notícies de premsa amb informació relacionada amb
l’art i amb la història de Barcelona, des de principis del segle xx fins a l'1 de setembre de 2007.
La Biblioteca no disposa d’una base de dades pública  d’aquest  fons  que permeti  fer  una
consulta prèvia a la sol·licitud. 

     -Petits catàlegs d'exposicions: Catàlegs de mà, targetes i invitacions d'exposicions celebrades
a  galeries  d'art  de  Barcelona,  Catalunya,  resta  d'Espanya  i  l'estranger.  40.000  dossiers,
aproximadament, un fons documental d'interès per a la recerca de l'activitat artística del país al
llarg del segle xx. La secció deixa d'alimentar-se de manera sistemàtica l’1 de setembre de 2008.
La Biblioteca no disposa d’una base de dades pública d’aquest fons que permeti fer una consulta
prèvia a la sol·licitud.

45



12.2 ACCESSIBILITAT I USABILITAT
Accés lliure i gratuït per a majors d’edat. Cal acreditació al vestíbul de la Biblioteca amb un

document  identificatiu  (DNI  o  passaport).  També poden accedir-hi  els  estudiants de batxillerat
artístic o mòduls relacionats amb l’art, a partir de 16 anys, sempre que justifiquin la consulta.
El  fons de la  sala  de lectura  és d’accés lliure.  Per  consultar  el  fons de magatzem,  el  temps
d'espera és de 15 a 30 minuts, de les 10 h a les 18.30 h. Tot el material de magatzem consultat
s’ha de retornar al personal bibliotecari. No hi ha servei de préstec i els llibres no es poden treure
del recinte. Es poden reservar llibres consultats durant quinze dies naturals.

12.3 SERVEIS:
-  Sala de lectura   

Uns  30.000  volums,  entre  llibres,  revistes  i  una  àmplia  secció  de  referència  general  i
especialitzada  en  història  de  l'art,  d’accés  lliure.  Expositors  amb  les  últimes  adquisicions
bibliogràfiques i els darrers números de les revistes en curs. 54 punts de lectura amb connexions
per a ordinadors portàtils i Wi-Fi. 6 terminals de PC per accedir al catàleg en línia, a bases de
dades i a Internet. Consulta de microformes. 

-  Petició de documents amb antelació   
Mitjançant un formulari,  es poden sol·licitar documents del magatzem amb antelació.  Es

poden demanar un màxim de 5 documents alhora que estaran disponibles al taulell de la sala de
lectura durant 48 hores. 

-  Préstec interbibliotecari i obtenció de documents   
Les  biblioteques  d'àmbit  estatal  poden  sol·licitar en  préstec  un  document  o  part  de

document fotocopiat del fons, per a recerca. La durada del préstec és de 30 dies naturals a partir
de la data de sortida de l'exemplar.  Com a màxim es presten 3 exemplars per  sol·licitud. Els
documents prestats no sortiran de la biblioteca peticionària. En cas que no es retornin, per pèrdua
o robatori, o que es tornin malmesos, el sol·licitant haurà de restituir-los per altres exemplars de la
mateixa edició.Si són documents exhaurits, s'hauran de restituir per exemplars de característiques
similars. Fins que això no es compleixi, no es podran tornar a sol·licitar documents en préstec.
Material exclòs de préstec interbibliotecari:
•Obres que conformen el fons de reserva (fins a 1901)
•Obres de referència general (enciclopèdies, diccionaris...)
•Publicacions periòdiques (revistes, butlletins...)
•Llibres de format gran foli
•Llibres il·lustrats amb làmines o material d'acompanyament (CD-Rom, disquets...)
•Audiovisuals i microformes - Material efímer (dossiers de premsa, petits catàlegs d'exposicions)
•De les obres impreses entre 1901 i 1951, aquelles de què no consti un duplicat
•La Biblioteca pot decidir que un document queda exclòs de préstec per motius de preservació i/o
conservació.

-  Informació bibliogràfica   
El servei d'informació bibliogràfica té com a finalitat  ajudar l'usuari  a resoldre qualsevol

dubte que estigui relacionat amb el funcionament i l'ús dels serveis o recursos de la Biblioteca i a
obtenir qualsevol informació o document que necessiti per a l'estudi, la docència o la recerca, es
trobi o no a la Biblioteca. Les consultes es poden realitzar presencialment, per telèfon o a través
del formulari de petició d'informació bibliogràfica. En el cas d'una cerca exhaustiva, es recomana
realitzar la consulta de manera presencial.

-  Bases de dades   
Mitjançant  els  ordinadors  situats  a  diversos  punts  de  la  sala  de  lectura,  l'usuari  pot

consultar les bases de dades d'accés restringit de què disposa la Biblioteca. En aquest moment es
disposen de les següents:

46



-International Bibliography of Art (IBA)  .   Base de dades bibliogràfica especialitzada
en el camp de l’art. Proporciona referències, resums, cites bibliogràfiques i ressenyes de materials
publicats arreu del món. Segueix la trajectòria iniciada per Bibliography of the History of Art (BHA),
cessada l'any 2008.

-Index of Christian Art  .   Base de dades d'art medieval fins a l'art del Renaixement
editada per la Princeton University (EUA).

-Artprice  .   Base de dades especialitzada en subhastes d'art.
-Bases de datos CSIC.     Conjunt de bases de dades integrades fonamentalment per

articles  de  revistes  especialitzades,  i  de  forma  selectiva,  per  actes  de  congressos,  sèries,
compilacions, informes i monografies. Temàtiques: art, arqueologia, història ...

-  Intercanvi bibliogràfic   
Es poden enviar les peticions a  adquisicions@museunacional.cat

-  Reproducció de documents  
Fotocòpies:  El  material  de la  Biblioteca es pot  fotocopiar  en blanc  i  negre  o en color,

sempre que no es tracti de llibres o revistes del fons de reserva, documents anteriors a 1950,
segons sigui el seu estat de conservació, o de format gran foli. Tampoc no es poden fotocopiar
documents fràgils i  trencadissos a causa de la composició del paper; amb desperfectes físics
evidents (esquinços, estrips, plecs i forats d'insectes); en suport paper de difícil  manipulació a
causa de la corrosió de la tinta; amb l'enquadernació en mal estat o enquadernació dura que
obliga a forçar el document; superiors a A3; originals en paper però pintura o escriptura amb llapis,
tinta o altres suports artístics originals; documents restaurats, i enquadernacions singulars, rares o
valuoses. El personal bibliotecari valorarà l'estat del document en cada cas. Les reproduccions es
faran amb finalitats exclusives d'investigació i respectant la normativa establerta sobre drets de la
propietat  intel·lectual. El servei de fotocòpies deixa de funcionar 15 minuts abans del tancament
de la Biblioteca.

Reproducció digital: Possibilitat d’escanejar documents. Es poden fer fotografies de llibres
amb la vostra càmera,  sense flaix,  sempre que les imatges siguin per a estudi i  recerca i  ho
sol•liciteu al personal bibliotecari.

-  Wi-Fi  
Connexió Wi-Fi gratuïta

-  Formació d’usuaris.  
Es poden sol·licitar sessions de formació relacionades amb un tema específic o un recurs

concret a biblioteca@museunacional.cat 

Exposicions i instal·lacions 
La biblioteca posa a l'abast  una petita  presentació dels  fons bibliogràfics en imatges,  una

selecció de publicacions de l'època modernista, una petita selecció del fons entorn  a Joaquim
Folch i  Torres,  primer  bibliotecari  de  la  Biblioteca i  antic  director  del  museu,  així  com petites
instal·lacions al vestíbul de la biblioteca.
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1  2.4   CATÀLEG  

Hi ha accés al catàleg de la biblioteca del Museu Nacional  i al catàleg del CCUC:
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B  iblioteca digital:   
Hi ha accés a documents digitalitzats relacionats amb el museu. En concret, el Butlletí dels

museus d’art de Barcelona i els Anales y boletín de los museos de arte de Barcelona. 

Accés a novetats bibliogràfiques
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-  Accés a publicacions periòdiques:    (  Llistat de revistes en curs, Llistat e-revistes en curs )

12.5 XARXES SOCIALS
A través del web del museu:
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13.   BIBLIOTECA   DEL   MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA  
(MACBA)

13.1   FONS I ESPECIALITZACIÓ  
Les  col·leccions  documentals  estan  especialitzades  en  pràctiques  artístiques

contemporànies, i es concentren en el mateix marc temporal que les exposicions i les activitats
que programa el Museu i la selecció d’obres de la Col·lecció MACBA, amb la qual mantenen una
estreta relació de continuïtat. Els materials documentals que constitueixen l’Arxiu i la Biblioteca
s’estructuren  en  fons  i  col·leccions,  entre  els  quals  s’inclouen  arxius  de  persones  i  entitats,
publicacions d’artista, cartells,  fotografies,  invitacions i  opuscles, etc.,  a més de bibliografia de
referència i documents audiovisuals. Segons el seu grau d’accessibilitat i  conservació, aquests
materials es distribueixen entre la Biblioteca i l’Arxiu, que s'encarreguen de preservar-los, divulgar-
ne els continguts i donar suport a la investigació sobre pràctiques artístiques contemporànies amb
aquests documents com a matèria primera. 

La  Biblioteca  reuneix  catàlegs,  llibres  d’assaig,  publicacions  periòdiques,  documents
audiovisuals i material de difusió sobre artistes, entitats, etc. A la secció de reserva s’hi destinen
les publicacions que requereixen condicions de consulta més restringides, ja sigui per les seves
característiques físiques ‒seria el cas dels fotollibres i les publicacions de formats especials, per
exemple‒ o bé per la seva raresa, com passa amb certs catàlegs d’exposició o amb primeres
edicions de publicacions de rellevància històrica.

13.2 ACCESSIBILITAT I USABILITAT
L’accés  a  la  Biblioteca  i  a  l’Arxiu  és  públic  i  gratuït.  Per  consultar  la Biblioteca no  cal

demanar cita. La primera vegada que es visita la Biblioteca s'ha de presentar el DNI o el passaport
al taulell de seguretat i omplir un formulari.  Es pot obtenir   el carnet de la Biblioteca de manera
gratuïta. També s'hi pot accedir amb el carnet d'Amics del MACBA.

13.3 SERVEIS
- Suport a la recerca:  

El  Centre d’Estudis i Documentació MACBA té permanentment oberta una convocatòria
dirigida a investigadors, artistes i altres persones que vulguin passar un període de tres mesos
(prorrogable a sis) investigant a la nostra seu.  A més de les residències individuals, el programa
ofereix residències adreçades a grups d’investigació.

- C  onsult  es  
En relació als fons bibliogràfics i documentals per correu electrònic o per telèfon.

-Connexió Wi-  F  i  

-Servei de reproducció:  Com a norma general, el Centre permet als usuaris copiar (per mitjà de
fotocòpia o fotografia digital) tots els materials pertanyents a la Biblioteca que estiguin en bon estat

51



de conservació, sempre que el procés de còpia no n’afecti  l’estat i  que les còpies obtingudes
tinguin com a finalitat la investigació i l’estudi acadèmic. Es poden fer fotocòpies en blanc i negre i
en color. Les fotocopiadores són d’autoservei i funcionen amb monedes, però no tornen canvi. A la
sala de reprografia hi ha una màquina que torna canvi de bitllets en monedes. No es permet
fotocopiar els documents de la reserva bibliogràfica, ni tampoc els de l’Arxiu. En aquests casos es
pot utilitzar la fotografia digital com a mitjà de reproducció.

-Visites guiades: 
Es poden concertar visites guiades  en grup per conèixer l’espai i els serveis de l'arxiu i de 

la biblioteca.
-Donacions de llibres:

Es poden fer donacions de llibres o altres materials.

-No hi ha servei de préstec.

-Accés a revistes. 
La  Biblioteca  aplega  una  extensa  col·lecció  de  revistes,  seleccionades  per  la  qualitat,

l’interès i  el  potencial  per compondre un panorama de l’activitat  artística a través de diferents
àmbits geogràfics i temàtics. Els continguts que tracten, com els seus respectius formats, són molt
diversos:  recerca  artística,  fotografia,  performance,  restauració,  gènere,  història  de  les
exposicions, art sonor, ficció literària, etc. Dels 1.900 títols disponibles, aproximadament més de
250  corresponen  a  revistes,  la  subscripció  dels  quals  està  activa,  publicats  per  universitats,
museus,  editorials,  col·lectius  i  artistes  independents.  El  fons  històric  restant  també  creix
constantment, gràcies a les donacions de particulars i a les adquisicions del Centre d’Estudis i
Documentació MACBA, dirigides a completar el fons amb els títols de més rellevància.

-Intercanvi de publicacions:
El  Centre  d’Estudis  i  Documentació  MACBA  manté  un  programa  d’intercanvi  de

publicacions molt actiu, del qual formen part institucions i entitats independents d’arreu del món.
S’hi  inclouen,  a  més  d’un  gran  nombre  d’institucions  oficials  especialitzades  en  pràctiques
artístiques  contemporànies,  nombrosos  centres  autogestionats  per  artistes  i  altres  col·lectius
impulsors de la recerca artística, les publicacions dels quals acostumen a circular fora dels canals
comercials més habituals.

13.4   CATÀLEG  
Per conèixer els fons de la Biblioteca es pot consultar el catàleg en línia, que està integrat

en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).
A través del catàleg també es té accés a les revistes a les quals està subscrita actualment

la biblioteca.
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Repositori digital del MACBA
El Repositori  Digital  MACBA permet  la preservació,  gestió  i  difusió  del  fons  digital  del

MACBA,  que  inclou  fotografies,  enregistraments  audiovisuals  i  sonors,  materials  gràfics  i
documents.  Aquest  fons  s’organitza  en dos grans grups:  el  fons  artístic,  format  per  les  obres
digitals de la Col·lecció, i el fons documental, compost per fons personals d’artistes i altres agents
relacionats amb l’art contemporani, pel Fons Històric MACBA i per col·leccions documentals de
l’Arxiu i la Biblioteca. La contínua activitat del museu i la digitalització permanent dels fons fa que
el Repositori sigui una eina en creixement constant. 

Bases de dades
La Biblioteca ofereix diverses bases de dades  en línia especialitzades,  algunes de les

quals són accessibles només a través dels ordinadors de la Sala de Lectura.
-Art Full Text i Art Index Retrospective: 1929-1984

Estan especialitzades en art,  citen articles de revistes internacionals publicades des de
1929 i ofereixen articles en text complet de múltiples publicacions posteriors a 1984. Idioma de
consulta: anglès. Accés a la Sala de Lectura.
-Contemporary Culture Index

Indexa  revistes  i  diaris  d'àmbit  internacional  sobre  arquitectura,  art,  cinema,  estudis
culturals,  disseny,  literatura,  música,  filosofia,  fotografia  i  ciències socials.  Idioma de consulta:
anglès. És de lliure consulta després d'haver-vos registrat.
-Dialnet

És una base de dades de sumaris  i  un servei  d'alertes bibliogràfiques multidisciplinari,
principalment  d'àmbit  hispànic.  Inclou  el  text  complet  de  revistes  amb  lliure  accés  a  través
d'internet. És multilingüe.
-JSTOR

Inclou articles en text complet  de revistes acadèmiques d'humanitats i  ciències socials.
Idioma de consulta: anglès. Accés a la Sala de Lectura.

13.5 XARXES SOCIALS

Accés  a través del web del museu:
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14.  BIBLIOTECA  DEL  MUSEU  DE  LES  CIÈNCIES  NATURALS  DE
BARCELONA

14.1 FONS I ESPECIALITZACIÓ
La Biblioteca consta de dues dependències: el Laboratori de Natura i el Museu Martorell. El

fons  documental  conté  documents  de  les  següents  temàtiques:  geologia,  paleontologia,
mineralogia,  natura,  biodiversitat,  zoologia  (especialment  malacologia  i  entomologia),  etologia,
bioacústica, taxidèrmia, museologia i museografia. 

En les dues dependències s'hi troben els  documents més especialitzats del Centre de
Documentació: llibres, revistes i mapes. Els audiovisuals es conserven a la Mediateca del Museu
al Parc del Fòrum. 
El fons documental de la biblioteca està constituït per: 

•Monografies: 16.851

•Revistes: 1.731

•Mapes: 3.358

•Audiovisuals: 1.527

•Col·leccions especials: 800 títols de temàtica naturalista dels segles XVIII i XIX

El Centre de Documentació pertany a la Xarxa de Biblioteques del CSIC 24en la categoria
de “biblioteca associada” i el seu fons és consultable mitjançant el seu catàleg.

Cal  fer  esment  també  la  Biblioteca  de  l’Institut  Botànic  de  Barcelona  que reuneix
col·leccions importants en tots els àmbits de la botànica: vegetació d’arreu del món (sobretot flora
mediterrània),  taxonomia,  botànica  aplicada,  micologia,  genètica,  ecologia  i  conservació.  Està
ubicada a l’Institut Botànic situat dins del Jardí Botànic, al Parc de Montjuïc.

Actualment la  biblioteca  de  l'Institut  Botànic  de  Barcelona  roman  tancada  al  públic
temporalment  per  falta  de  personal.  No  obstant  això,  es  continuen  atenent  les  consultes
d'informació relatives a l'arxiu contactant amb el centre.  

14.2 ACCESSIBILITAT I USABILITAT
Accés a la biblioteca és lliure. Per a l'arxiu, en canvi, Accés restringit i cal concertar les

visites. 
Es pot tramitar el carnet del Centre de Documentació que té una  vigència de tres anys.

Tenir el carnet comporta gaudir de certs avantatges, com ara:
•Entrada reduïda al Museu de Ciències Naturals de Barcelona
•Descompte del 5% a la botiga del Museu
•Invitacions a totes les inauguracions del Museu.

24http://bibliotecas.csic.es/     
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14.3 SERVEIS
-  Servei d'informació:   

El Centre de Documentació proporciona, tant presencialment com per altres mitjans, tota
mena d’informació sobre els recursos bibliogràfics i documentals del Museu i ajuda els usuaris en
les seves cerques sobre qualsevol tema relacionat amb les ciències naturals.

-  Punts de lectura  
•Biblioteca del Laboratori de Natura: 20
•Biblioteca del Museu Martorell: 6
•Mediateca: 21
•

-  Préstec personal  
El  servei  de  préstec  personal  possibilita  que  els  usuaris  s’enduguin  temporalment

documents del fons del Centre de Documentació del Museu de Ciències Naturals de Barcelona o
d’altres centres, alhora que garanteix la conservació d’aquests documents i la preservació dels
drets d’autor. Té una durada de 30 dies prorrogables i permet endur-se un màxim de cinc volums
de la Biblioteca i de la Mediateca alhora.
Es troben exclosos de préstec els documents següents:

•Obres anteriors a 1901
•Publicacions periòdiques
•Separates
•Mapes
•Enciclopèdies i diccionaris
•Obres molt consultades, d’especial valor bibliogràfic o en mal estat de conservació
•Pel que fa a les obres amb material d’acompanyament, s’estudia cada cas particularment.

El servei de préstec personal del Centre de Documentació del Museu és gratuït sempre
que el document prestat formi part dels fons propis. En cas que el document provingui d’una altra
biblioteca, l’usuari ha d’abonar les taxes establertes pel centre subministrador.
Per  endur-se’n  documents  en  préstec  és  imprescindible  tenir  el  carnet  del  Centre  de
Documentació.  Per  fer-se’l,  cal  aportar  el  DNI,  passaport,  carnet  de  conduir  o  el  permís  de
residència, omplir les dades d’identificació i signar el compromís de no fer-ne cap ús que vulneri la
llei vigent en matèria de drets d’autor.

Els menors de 14 anys necessiten l’autorització del pare, mare o tutor legal, així com els
més grans d’aquesta  edat  que no tinguin  cap document  acreditatiu.  El  full  d’autorització  està
disponible al taulell d’informació.

Cal  comunicar  qualsevol  canvi  de  dades  (domicili,  telèfon,  etc.).  La  renovació  dels
documents prestats es realitza presencialment, telefònicament o per e-mail. L’usuari ha de donar
el seu nom i cognoms.

-  Servei d’obtenció de documents  
Es posen a disposició tots els documents del centre. En el cas que la Biblioteca no pugui

satisfer una petició amb els documents del seu fons, intentarà demanar una còpia o préstec de
l’original a la biblioteca que el tingui. En el cas que el document provingui d’una altra biblioteca,
l’usuari ha d’abonar les taxes establertes pel centre subministrador.

-  Préstec   interbibliotecari  
Quan el Centre de Documentació no pugui atendre una petició amb documents del seu

propi  fons,  els  demanarà  a  la  biblioteca  que  els  tingui.  De  la  mateixa  manera,  posa  el  seu
patrimoni documental a disposició d’altres biblioteques.
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-  Servei de r  eprografia  
Es poden obtenir fotocòpies de tots els documents sempre que el seu estat de conservació

i el marc legal vigent de protecció de la propietat intel·lectual ho permetin. La fotocopiadora de la
Mediateca és d’autoservei. A la Biblioteca les còpies les realitza el personal. Les còpies s’envien
per correu postal a l’usuari que ho demana.

-  Exposicions bibliogràfiques  
En ocasions concretes (donacions,  commemoracions,  esdeveniments culturals  d’interès

general…) s'organitzen exposicions temàtiques a partir dels documents que conserva el Centre de
Documentació.

-  Sons a la carta  
Amb motiu de la creació de la Mediateca, el departament Natura Sonora i  el Centre de

Documentació van  proposar  posar  a  l’abast  del  públic  la  col·lecció  de  documents  sonors  del
Museu, una de les més importants d’Europa.
Mitjançant  una aplicació  instal·lada en els  ordinadors,  els  usuaris  poden escoltar  el  so  d’una
espècie animal en concret o d’un paisatge sonor (bosc, sabana, selva...). En aquests moments es
troben accessibles 8.425 registres. D’aquests, el 30% està en fase de normalització dels noms
comuns de les espècies.

-  Productes documentals: Guies de lectura  
En ocasió de l’Any del Llibre i la Lectura (2005), el Museu de Ciències Naturals i l’Institut

Botànic inicien la publicació d’una col·lecció de guies de lectura amb la finalitat de completar les
seves biblioteques i difondre millor els fons.

Aquestes guies de lectura mostren els documents existents al Centre de Documentació
sobre  temes  d’interès  general  i  com a  complement  de les  exposicions  temporals  del  Museu.
L’ordenació  és  per  temes  i  cadascun  d’aquests  està  ordenat  alfabèticament  per  autors.  La
descripció documental inclou: autor, títol, lloc de publicació, editorial i any. La presentació de la
versió impresa és en forma de quadríptic.

-  Accés a noves adquisicions:  
Inclouen  els  darrers  documents  incorporats  al  Centre  de  Documentació.  S’actualitza

trimestralment.

-  Accés a sumaris de revistes  
Disponibles a la Biblioteca del Museu de Ciències Naturals.

-  Accés a lectures recomanades  

-  Accés al llibre del mes  
Amb  periodicitat  mensual,  el  Centre  de  Documentació  ressenyarà  breument  un  llibre  per
recomanar la seva lectura.

-  Accé  s a recursos electrònics  
Revistes, articles, tesis i documentació científica:
Biodiversitat

• Biodiversity Heritage Library  . Literatura científica històrica sobre biodiversitat
• Biodiversity Literature Repository  . Articles i documentació científica sobre biodiversitat al

repositori europeu Zenodo
• BioOne  . Revistes sobre biologia, ecologia i medi ambient
• BioRxiv.   Articles sobre biologia
• Botanicus  Digital  Library  .  Literatura  científica  històrica  de  la  biblioteca  del  Missouri

Botanical Garden
•
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Geodiversitat

• DataOne.   Dades de recerca sobre Ciències de la Terra
• EarthArxiv  . Pre-prints sobre ciències de la Terra
• Earth Prints  . Pre-prints  i documentació científica sobre ciències de la Terra
• GeoScience e-journals  . Revistes electròniques sobre ciències de la Terra
• GeoScienceWorld journals  . Revistes sobre Ciències de la Terra

• Paleorxiv  . Pre-prints sobre paleontologia
General

• Catalunya
• RACO (Revistes Catalanes en Accés Obert)  . Revistes a text complet publicades a

Catalunya i disponibles de manera gratuïta
• Recercat (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
• PRC (Portal de la Recerca de Catalunya)
• Tesis Doctorals en Xarxa (TDX)

• Espanya
• Revistas Científicas CSIC  . Revistes publicades per l’Editorial CSIC en versió digital
• Índices CSIC  . Amb revistes publicades a l’Estat Espanyol, i serveis de valor afegit

com cerques avançades i  alertes.  Els  treballadors i  tècnics del Museu disposen
d’accés a la part privada amb funcionalitats avançades.

• Dialnet  .  Revistes,  articles,  capítols  de  llibre,  tesis  i  comunicacions  de  congrés,
sobretot d’àmbit hispà i d’Amèrica Llatina. Ofereix cerca simple i alertes de nous
números de revista, entre altres funcionalitats.

• Dialnet  Plus   (accés  privat).  Ofereix  també cerca  avançada,  alertes  temàtiques  i
treball amb registres bibliogràfics

• Teseo  . Tesis doctorals de les universitats espanyoles
• Recolecta  . Recol·lector de literatura científica espanyola

• Europa
• OpenAire  . Recol·lector de literatura científica europea
• Zenodo  . Repositori europeu de ciència oberta

• Internacional (revistes)
• DOAJ (Directory of Open Access Journals)  . Directori de revistes en accés obert
• DOAR   (Directory of Open Access Repositories). Directori de repositoris de revistes

en accés obert
• Electronic Journals Library  . Directori de revistes amb versió digital
• JSTOR   (accés privat). Revistes i llibres digitals

• Internacional (articles)
• CORE  . Meta-cercador d’articles en accés obert
• Dimensions  .
• Get the Research  .
• Google Acadèmic  .
• Open Access Button  .
• Scopus   (accés privat)
• Unpaywall  .  Extensió  per  a  Google  Chrome  per  buscar  versions  en  obert  de

qualsevol article científic
• Web of Science   (accés privat)

-  Accés a dades de recerca  
Biodiversitat

• Dryad  . Dades de recerca sobre biologia, natura i ciències de la Terra
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https://datadryad.org/
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• GBIF  . Dades de recerca sobre biodiversitat
• Ensembl Plants

Geodiversitat

• Paleobiology Database  . Dades de recerca sobre paleobiologia
• Palaeontology 3D Data   (comunitat al repositori Zenodo)
• Pangaea  . Dades de recerca de ciències ambientals i de la Terra

General

• Datacite  . Sistema de registre de conjunts de dades de recerca i obtenció de DOI
• Dataverse
• Google Dataset Search  . Cercador de dades de recerca de Google
• Repository Finder.   Repositoris de dades de recerca
• Re3data (Registry of Research Data Repositories)  . Repositoris de dades de recerca
• Zenodo  . Repositori de literatura científica europea

Altres:
Ciències Naturals

• Guia didàctica sobre Ciències Naturals
Geodiversitat

• Neotoma Palaecology Database  . Base de dades sobre paleoecologia

• PLoS Paleo Community  . Bloc a Public Library of Science sobre paleontologia

Museologia i museografia

• Fons al Centre de Documentació sobre museologia i museografia

14.4 CATÀLEG
A través del catàleg bibliogràfic es poden consultar els fons documentals de la Biblioteca i

de  la  Mediateca,  i  també  els  d’altres  biblioteques  especialitzades  en  les  disciplines  d’abast
nacional. Els documents hi apareixen sota la denominació B-CienNat. Els ubicats a la Mediateca
es distingeixen pel codi MED.

S'hi  troben llibres,  revistes,  articles,  recursos electrònics,  audiovisuals,  mapes,  etc.  Per
identificar  els documents disponibles al  Centre de Documentació, cal  emprar el  filtre de cerca
“Biblioteca/Arxiu/Proveïdor” que apareix a la dreta de la pàgina de resultats, i seleccionar Museu
de Ciències  Naturals  de Barcelona.  El  codi  que apareix  a les  localitzacions  de cada registre
bibliogràfic és B-CienNat.
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S'hi poden consultar altres catàlegs:

•Catàleg de les biblioteques dels museus i arxius de l’Institut de Cultura de Barcelona
•Catàleg Col·lectiu de les biblioteques de l’Ajuntament de Barcelona (CBAB)
•Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
•Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG)
•Catálogos de la Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS)
•Catálogo de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)
•The European Library
•Worldcat
•

14.5   ACCÉS A LES XARXES SOCIALS:  
Hi ha enllaç a les xarxes socials següents:
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15. BIBLIOTECA DEL MUSEU FREDERIC MARÉS

1  5  .1 FONS I ESPECIALITZACIÓ  
El  Museu  Frederic  Marès  disposa  d'una  biblioteca  especialitzada  en  tres  matèries

artístiques: l'escultura hispànica, el món del col·leccionisme i les arts decoratives. Aplega més de
9.000 monografies i prop de 350 publicacions periòdiques. 

Els  fons  de  materials  escrits  del  Museu  està  en  procés  de  classificació,  inventari  i
digitalització.  A finals de 2014 s’inicia el  registre i  inventari  d’una primera documentació de la
correspondència  rebuda  del  fons  Frederic  Marès.  Aquest  procés ha culminat  el  2018 amb la
difusió del  catàleg en línia de més de 4000 cartes de la  correspondència rebuda de Frederic
Marès amb les institucions.

El  fons  personal  de  Frederic  Marès  constitueix  el  nucli  originari  de  tots  els  materials
documentals del Museu i alhora el més extens i divers. Està format per documentació personal,
correspondència, diferents fons acadèmics i altres fons personals i familiars com el de l'escriptor i
dibuixant  Eveli  Bulbena  (1888-1960)  i  el  del  periodista Conrad  Roure (1841-1928).  També  es
conserva el fons de Dolors Farró (1948-1998), exdirectora del Museu Frederic Marès i els fons
familiar dels escultors Antoni Ramon González i Ermenter Vélez Valls i Concepció Vélez Serra.

15.  2. ACCESSIBILITAT I USABILITAT  
És imprescindible concertar una cita per accedir al servei. Per a consultes sobre qüestions 

bibliogràfiques, així com per demanar cita prèvia, cal omplir un formulari de consulta. 

15.  3. SERVEIS  
La biblioteca dóna suport a la recerca i a la pràctica museològica del Museu. 
El Museu disposa d'un servei on es pot sol·licitar la reproducció de materials de l'arxiu

fotogràfic, tant d'imatges d'objectes i obres de les col·leccions, com de sales, o exposicions, amb
la finalitat de documentar estudis i publicacions. 

15.  4. CATÀLEG  
El fons bibliogràfic disposa d'un catàleg en línia que, actualment, conté uns 9.000 registres:

catàlegs  raonats  i  altres  obres  de  referència,  monografies,  catàlegs  d'exposicions,  revistes  i
buidats  de  revistes.  Aquesta  xifra  s'incrementa  periòdicament  amb  d'ingrés  de  les  noves
adquisicions. 
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15.5 XARXES SOCIALS

Hi ha enllaç a les xarxes socials següents a través del web del museu:
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5.2 RESULTATS DE LES ENQUESTES

En aquest apartat s'analitzen els resultats del qüestionari passat als responsables del les
biblioteques dels museus de Barcelona. Dels  catorze qüestionaris distribuïts  se'n van respondre
nou.  Algunes  biblioteques  van  deixar  preguntes  sense  respondre.  Cal  tenir  en  compte  el
tancament actual d'alguna biblioteca .

El qüestionari és anònim està dividit en tres apartats:

a) Preguntes sociodemogràfiques

b) Organització i funcionament de la biblioteca del museu

c) Visibilitat i interacció de la biblioteca amb el museu i l’entorn

-QÜESTIONARI:

Aquest qüestionari té com a objectiu obtenir informació sobre la realitat actual de
les biblioteques dels museus de Barcelona.

A. Preguntes sociodemogràfiques
Nom del museu al qual pertany la biblioteca: _________________________________
Perfil del personal al servei de la biblioteca

- Nombre de bibliotecaris professionals: _____________________________
- Nombre d’auxiliars de la biblioteca: ________________________________
- Altre tipus de personal que treballa a la biblioteca: ____________________
- Becaris: __ Sí __ No

B. Organització i funcionament de la biblioteca del museu
- Quin any va començar a funcionar per primera vegada la biblioteca del museu? ____________________

Titularitat de la biblioteca (marqueu-hi una creu)
( ) Pública 
( ) Privada
( ) Altres: __________________________________
Accessibilitat i usabilitat
Usuaris
--Teniu algun estudi fet sobre el perfil dels usuaris de la biblioteca? __ Sí __ No 
- La biblioteca està oberta al públic? __ Sí __ No 
- La biblioteca és només d’ús intern per al personal del museu? __ Sí __ No 
- És d’accés restringit? __ Sí __ No 
- Cal reservar hora per poder accedir-hi? __ Sí __ No 
- Els usuaris són principalment els conservadors i el personal tècnic del museu? __ Sí __ No 
- La biblioteca està oberta als investigadors? __ Sí __ No 
- La biblioteca disposa d’una sala on l’usuari pot accedir als serveis i als fons? __ Sí __ No 
- Els usuaris de la biblioteca tenen una vinculació amb el museu? __ Sí __ No 
- Creieu que la biblioteca està infrautilitzada? __ Sí __ No 
- Disposeu de recursos i serveis per atendre a usuaris amb discapacitat? __ Sí __ No -

Quantes hores setmanals està oberta al públic? (Marqueu-hi una creu)
( ) Menys de 10 hores
( ) De 10 a 19 hores
( ) De 20 a 39 hores
( ) Més de 40 hores

- Indiqueu la vostra opinió respecte als horaris d’atenció al públic: 
__ Caldria reduir-los __ Són suficients __ Caldria ampliar-los 

Accessibilitat dels recursos digitals:
- La biblioteca té Internet? __ Sí __ No 
- L’accés a Internet és per als usuaris? __ Sí __ No 
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- La biblioteca té una pàgina web pròpia des d’on es pot accedir als fons, catàleg i als serveis?
__ Sí __ No. Està inclòs al web del museu? __ Sí __ No 

- El fons és present en algun o alguns catàlegs col·lectius? __ Sí __ No 
- Quins? _____________________________________________________________________
- La biblioteca pertany a alguna xarxa social? __ Sí __ No. Marqueu-hi una creu: 
( ) Facebook 
( ) Twitter
( ) YouTube 
( ) Flickr 
( ) Pinterest 
( ) Instagram 
- Teniu blog? __ Sí __ No 

Activitats i serveis bibliotecaris
- Porteu a terme accions culturals? __ Sí __ No 
- Teniu definida una política de preservació digital? __ Sí __ No
- Disposeu d’eines per potenciar la participació activa dels usuaris? __ Sí __ No

Marqueu amb una creu quins d’aquests serveis oferiu:

( ) Informació bibliogràfica
( ) Préstec 
( ) Préstec interbibliotecari 
( ) Autopréstec
( ) Préstec de documents per a exposicions
( ) Préstec de documents a centres educatius
( ) Servei d’obtenció de documents 
( ) Exposició de documents 
( ) Formació d’usuaris 
( ) Elaboració de butlletins de novetats bibliogràfiques
( ) Elaboració de publicacions periòdiques
( ) Accés a bases de dades 
( ) Elaboració de guies d’ús de recursos o guies de lectura
( ) Reproducció de documents
( ) Visites comentades
( ) Exposicions bibliogràfiques presencials i virtuals
( ) Clubs de lectura
( ) Conferències
( ) Tallers, jornades, cursos
( ) Organització d’activitats relacionades amb la difusió del fons documental
( ) Suport a la recerca
( ) Trobades amb altres professionals
( ) Digitalització de documents
( ) Elaboració d’indicadors bibliomètrics
( ) Gestió d’adquisicions
( ) Obtenció d’estadístiques

Fons documental i bibliogràfic
- Feu una breu descripció de l’especialització del fons documental:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- Tipus de documents que constitueixen el fons de la biblioteca del museu. Marqueu amb una

creu aquells dels quals disposeu:
( ) Llibres
( ) Publicacions periòdiques enquadernades
( ) Llibre electrònic (e-book)
( ) Manuscrits
( ) Documents sonors 
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( ) Documents audiovisuals
( ) Microformes
( ) Documents cartogràfics
( ) Partitures de música 
( ) Documents gràfics 
( ) Jocs
( ) Bases de dades i aplicacions
( ) Altres: Quins? _________________________________________________________________

Gestió d’espais i d’infraestructures

- La biblioteca disposa d’una sala per fer activitats diverses, com ara exposicions, conferències, lectura de
contes o altres activitats relacionades amb la promoció cultural? __ Sí __ No
-Creieu que l’equipament és idoni? __ Sí __ No

C. Visibilitat i interacció de la biblioteca amb el museu i l’entorn

La biblioteca i el museu

- Hi ha cooperació entre la biblioteca i el museu?
__ Gens __ Una mica __ Bastant __ Molt

- Creieu que es fomenta la integració de la biblioteca en la política cultural del museu?
__ Gens __ Una mica __ Bastant __ Molt

- Creieu que actualment els museus estan en crisi?
__ Gens d’acord __ Una mica __ Bastant __ Totalment d’acord 

- En cas afirmatiu, creieu que les biblioteques dels museus poden contribuir a revertir aquesta situació? 
__ Sí __ No

- Quines accions de suport al museu porteu a terme?
( ) Atreure visitants.
( ) Contribuir a millorar la planificació i gestió museística.
( ) Col·laborar en la realització d’exposicions.
( ) Accions de recerca i formació d’usuaris i grups d’interès, amb l’objectiu de fomentar l’ús social del

patrimoni cultural del museu. 
(  )  Contribuir  amb el  museu a recollir  dades del  públic  (per  exemple,  recompte del  nombre de

visitants,  registre  de  les  seves  característiques  sociodemogràfiques,  fer  enquestes  per  conèixer  les
motivacions i valoracions dels visitants del museu, etc.).

( ) Gestió del coneixement
( ) Intel·ligència competitiva

- En quin grau esteu d’acord amb la següent afirmació: “La biblioteca és la biblioteca del museu”. 
__ Gens __ Una mica __ Bastant __ Molt

- En quin grau esteu d’acord amb la següent afirmació: “La biblioteca és només una biblioteca que hi ha
dins del museu”.

__ Gens __ Una mica __ Bastant __ Molt
Interacció biblioteca-arxiu-centre de documentació en el museu (Marqueu-hi una creu)
- El museu té arxiu? __ Sí __ No
- Qui gestiona l’arxiu?
( ) Personal del museu
( ) Personal de la biblioteca
( ) Altres. Qui? ______________________________________________________________________
- El museu té un centre de documentació? __ Sí __ No
- Qui gestiona el centre de documentació?
( ) Personal del museu
( ) Personal de la biblioteca
( ) Altres. Qui? ______________________________________________________________________
- La col·laboració entre la biblioteca, l’arxiu i el centre de documentació en el museu és:

__ Nul·la __ Insuficient __ Suficient __ Bona __ Molt bona
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Col·laboració amb altres entitats
- Col·laboreu amb les universitats? __ Sí __ No
- La biblioteca s’ha integrat al CCUC? __ Sí __ No
- Porteu a terme accions de suport a la recerca? __ Sí __ No
- Col·laboreu amb la comunitat educativa (escoles, instituts, esplais...)? __ Sí __ No
- Teniu projectes de col·laboració amb entitats internacionals? __ Sí __ No
- Teniu projectes de col·laboració amb entitats de l’Estat espanyol? __ Sí __ No
- Creieu que entre les biblioteques dels museus de Catalunya hi ha prou col·laboració? 

__ Gens __ Una mica __ Bastant __ Molta
- Treballeu en xarxa amb altres biblioteques de museus de Barcelona? __ Sí __ No
-Treballeu en col·laboració amb altres biblioteques de la Xarxa de Museus Locals? __ Sí __ No
- El Pla de Biblioteques de Barcelona inclou les biblioteques dels museus? __ Sí __ No
- Creieu que s’haurien d’unir en un organisme comú semblant al que hi ha a l’Estat espanyol (Bismus)?

__ Sí __ No
- Creieu que a Barcelona i a Catalunya en general el diàleg LAM entre biblioteca, arxiu i museu és:

__ Nul __ Insuficient __ Satisfactori __ Molt satisfactori
- La cooperació entre biblioteques, arxius i museus en la conservació, la preservació i la difusió del patrimoni
a Catalunya és:

__ Nul·la __ Insuficient __ Satisfactòria __ Molt satisfactòria
- Col·laboreu amb l’ICRPC (Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural)? __ Sí __ No
- La biblioteca interacciona amb l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC)?

__ Sí __ No
- Col·laboreu en el projecte PADICAT? __ Sí __ No

La biblioteca i l’entorn social
- Creieu que les biblioteques dels museus són unes grans desconegudes? __ Sí __ No
- Porteu a terme activitats de difusió per donar a conèixer la biblioteca? __ Sí __ No
- El grau de compromís social de la biblioteca del museu és: 

__ Nul __ Insuficient __ Suficient __ Bo __ Molt bo

Avaluació de la biblioteca
- Feu enquestes de satisfacció/percepció a les persones usuàries? __ Sí __ No
- Avalueu el funcionament de la biblioteca de forma periòdica (per exemple, mitjançant un DAFO)?

__ Sí __ No
 Quins serien els aspectes forts?
_____________________________________________________________________________
- Quines oportunitats teniu identificades?
_____________________________________________________________________________
- Quines amenaces teniu identificades?
_____________________________________________________________________________
- Quins serien els punts susceptibles de millora?
_____________________________________________________________________________
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Imma Guiteras Oliva 
Estudiant del Grau de Documentació i Informació de la UOC

Segons les dades obtingudes als qüestionaris trobem que pel amb referència al perfil del
personal al servei de la biblioteca, el nombre de professionals bibliotecaris oscil·la entre zero i sis
com a màxim. En la majoria de biblioteques no hi treballa cap auxiliar de biblioteca i altre tipus de
persona  que  hi  treballa  són  informadors,  arxivers,  conservador  del  museu  i  tècnic  superior
d'administració.

La  biblioteca  més  antiga  data  del  1882 i  la  més  moderna  del  2007.  La  majoria  de
biblioteques són de titularitat pública.
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U  usabilitat i accessibilitat   

1.

2.
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12.

71



13.

Accessibilitat als recursos digitals
Pel que fa referència a l'accessibilitat als recursos digitals totes les biblioteques tenen 

Internet que és accessible per als usuaris.
14.
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15.

16.

Els catàlegs col·lectius són:
-Catàleg de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG).
-Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
-Catàleg del El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).
-Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya (CCPBC)
-Catàleg de les Biblioteques dels Museus i Arxius de l'Institut de Cultura de Barcelona.
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Aquest catàleg col·lectiu reuneix els fons bibliogràfics de  les biblioteques dels següents
museus:  Museu Frederic Marès, Museu Etnològic, Museu Picasso, Museu de la Música, Museu
d’Història de Barcelona i Museu del Disseny.

17.

18.
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A  ctivitats i serveis bibliotecaris:  

19-

20.
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21.

22.
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Fons documental i bibliogràfic

En  referència  a  l'especialització  del  fons  documental  dels  museus  trobem  que  hi  ha
museus especialitzats en un artista determinat com per exemple Pablo Picasso i per extensió art
d'avantguarda de la primera meitat del segle XX o també  Antoni Tapies  i l'art modern del segle
XX i XXI i art no-occidental. 

Altres museus abasten la seva especialització en diferents àmbits del coneixement un fons
documental de  diferents  temàtiques:  organologia  (llibres)  i  enregistraments  sonors  antics;
geologia,  paleontologia,  mineralogia,  natura,  biodiversitat,  zoologia (especialment malacologia i
entomologia),  etologia,  bioacústica,  taxidèrmia;  museologia  i  museografia;  arts  decoratives  i
disseny de productes gràfics, tèxtil,  indumentària i moda,  decoració, interiorisme; món editorial,
Internet, venda i distribució del disseny i fotografia; egiptologia; cultura marítima en tots els seus
vessants (lèxic, museologia, dret marítim, història, marina mercant i de guerra, nàutica, port, fars,
vaixells  -història  i  construcció-,  pesca,  mar  en  l'art,  nàutica esportiva,  literatura  marítima,
arqueologia  submarina,  cartografia,  viatges  pel  mar,  expedicions,  pirateria;  art,  conservació  i
restauració, Història de Catalunya, arqueologia...).

23.
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Gestió d'espais i infraestructures

24.

25.
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V  isibilitat i interacció de la biblioteca amb el museu i el seu entorn:   

La biblioteca i el museu:

26.

27.
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28.

29.
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30.

31.
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32.

33.
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34.

35.
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36.

37.
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Col·laboració amb altres entitats

38.

39.
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40.

41.

86



42.

43.
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44.

45.
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46.

47.
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48.

49.
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50.

51.

91



52.

53.
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54.

La biblioteca i l'entorn social.

55.
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56.

57.
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Avaluació de la Biblioteca

58.

59.

En les respostes associades a la realització d'una DAFO es  remarca com a   aspectes forts  
de la biblioteca  els serveis,  projectes i activitats i principalment  l'aspecte de l'especialització del
fons tant  per la seva qualitat com quantitat com per la seva diversitat i el seu valor patrimonial.  En
alguns casos s'esmenta el fet de ser un fons únic a Catalunya i Espanya en la seva especialitat.
Altres aspectes que s'esmenten són el fet d'estar ben comunicat i també comptar amb un equip de
qualitat.
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Com a oportunitats detectades cal destacar l'elevat nombre d'usuaris potencials (personal,
professionals,  estudiants,  docents,  investigadors,  ciutadans interessats...),  l'atracció  d'altres
segments de públic  com per  exemple  a través d'un tema com és la  música,  el  fet  de poder
disposar d'un nou espai i de més personal i la millora de la difusió mitjançant un nou programa de
gestió de la institució. Així com, la possibilitat de ser un centre de referència, la creació d'un centre
d'Estudis de Recerca i el fet que les biblioteques de museu siguin incloses dins el pla de lectura.
Finalment, totes les oportunitats que es puguin desenvolupar partint de l'especialitat en un artista
conegut en l'àmbit internacional.

Algunes de les amenaces esmentades són la manca de visibilitat dins el museu i la manca
de planificacions específiques de la biblioteca dins la gestió del museu i també el fet que no hi hagi
una xarxa específica, ja que les biblioteques dels museus estan fora de l'actual sistema bibliotecari
i arxiver. També es detecten com a amenaces la disminució del nombre d'usuaris, el descens del
nivell d'estudis universitaris i de la recerca i sobretot aspectes com la precarietat del servei, i que
minvi encara més el suport per exemple en termes de pressupostos.

Els punts susceptibles de millora serien la col·laboració, incrementar la difusió del fons i de
la biblioteca, augmentar les visites del públic extern i el nombre d'usuaris, augmentar el suport a la
recerca,  millorar  i  l'espai  i la visibilitat  dins l'edifici,  disposar d'un equip  humà  més ampli  amb
l'objectiu de  millorar el servei i  també de més  recursos i pressupostos en relació als projectes,
serveis i activitats.
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6. CONCLUSIÓ

Malgrat  que,  en  general,  les  biblioteques  dels  museus  continuen  essent  unes  grans
desconegudes,  es troben en un procés de canvi des d’un àmbit  restringit  cap a una obertura
envers  la  societat.  Aquests  canvis  es  deuen  fonamentalment  a  dos  factors:  per  una  banda,
l’impacte  de  les  tecnologies  de  la  informació,  amb  l’aparició  de  nous  canals  per  difondre
informació, i per l’altra, un nou enfocament del servei basat en el coneixement. En aquest sentit,
cal  emfatitzar  la  seva  importància  en  l’àmbit  d’interpretació  i  divulgació  del  patrimoni  en
col·laboració  amb professionals  del  sector,  altres  espais  culturals  i  institucions  de patrimoni  i
coneixement.  Tot i  que la cooperació i  la col·laboració constitueixen un valor  important  per al
desenvolupament de les funcionalitats de les biblioteques dels museus i hi ha diferents projectes
de col·laboració, el cert és que actualment manca,  per exemple, una organització internacional
pròpiament dita que agrupi les biblioteques dels museus.

És important tenir en compte que la funció social de les biblioteques dels museus comprèn
diferents perspectives, ja que no només constitueixen un servei que respon a unes necessitats
informatives per a les persones usuàries (com per exemple, donar suport a la recerca), sinó que
com a canals de divulgació externa inclouen aspectes culturals i  formatius en relació amb les
col·leccions i els fons especialitzats tan valuosos que custodien i difonen. En aquest sentit, cal
destacar el  fet  que les biblioteques dels museus ofereixen un gran suport  perquè els museus
esdevinguin gestors del coneixement. Per això cal tenir en compte la importància que s’estableix
en la relació entre la gestió dels museus i del patrimoni cultural. 

El  valor  de  les  biblioteques  dels  museus  no  és  només  la  custòdia  del  seu  ric  fons
documental i bibliogràfic, sinó que allò que realment els dóna sentit és la difusió i l’accés del seu
patrimoni cultural a la ciutadania. No obstant això, actualment gràcies a les noves tecnologies es
valora un tercer element, que és el de la reutilització, cosa que implica avançar cap a la creació i la
participació activa dels ciutadans. Un exemple d’això és el projecte OpenGlam.

Pel que fa al cas concret de les biblioteques dels museus de Barcelona, l'estudi dels seus
webs permet conèixer les seves característiques, funcions i serveis que ofereixen. Llevat de pocs
casos,  es constata que s’avança en l’exploració de la  seva dimensió virtual,  principalment en
l’accés  del  seu  patrimoni  a  través  de  catàlegs  en  el  seu  web  obrint,  així nous  canals  de
comunicació. Encara que es pot avançar més en l’àmbit de les xarxes socials,  la implantació de
catàlegs  col·lectius  i  els  portals  dels  museus  han  contribuït  a  incrementar  la  visibilitat  i
l’accessibilitat d’aquestes institucions. No obstant això,  la percepció general continua essent que
encara són unes desconegudes per la societat.

Un dels rols importants i remarcables de les biblioteques dels museus de Barcelona és el
rol educatiu,  com per exemple la col·laboració amb les universitats amb la integració al CCUC i
donar suport a la recerca en els diferents nivells educatius.

Tot  i  que  es  valora  molt  el  rol  de  les  biblioteques  dels  museus  de  Barcelona  en  la
preservació, gestió, conservació i  difusió del patrimoni cultural, el cert és hi ha una manca de
participació en organismes com l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural i en projectes
com el PADICAT.

La cooperació entre museu i biblioteca és, en general, molt  bona. Si bé en alguns casos
les biblioteques han desenvolupat la gestió del coneixement com a eina per contribuir en la millora
del  museu  i altres accions com per  exemple col·laborar  en la  realització d'exposicions,  en la
planificació i gestió museística, l'aplicació d'estratègies d'intel·ligència competitiva, però, és nul·la.

És remarcable la interrelació amb altres serveis documentals del museu com són l'arxiu i el
centre de documentació, en canvi, aquesta interacció no es produeix entre els visitants del museu
i els usuaris de la biblioteca. Hi ha una gran tasca a desenvolupar perquè el visitant passi a ser
usuari de la biblioteca.
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En  definitiva,  les  biblioteques  dels  museus  de  Barcelona  són  unes  institucions  molt
valuoses pel seu patrimoni especialitzat i fins i tot en alguns casos es poden convertir en centres
de referència.  Ara bé, per desenvolupar tot aquest potencial es constata que hi ha molt per fer,
com per exemple, la mancança d’un veritable diàleg GLAM amb altres institucions i també, potser,
una major interacció i col·laboració de les biblioteques dels museus de Barcelona entre si.

Cal destacar,  però,  la limitació de recursos de què disposen les biblioteques per poder
desenvolupar projectes per ampliar l’obertura d’aquests espais al públic, i per potenciar el seu rol
com a centres d’investigació i motors de divulgació cultural.
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	7.3 SERVEIS DE LA BIBLIOTECA
	-Sala de consulta: La biblioteca disposa d’una sala de consulta amb els documents de lliure accés i 18 punts de treball. Es pot treballar amb ordinador portàtil.
	-Préstec interbibliotecari: Només es fa préstec interbibliotecari; no hi ha servei de préstec personal.
	7.4 CATÀLEG DEL FONS
	El catàleg automatitzat reuneix tot el fons actual d'obres de referència, monografies, catàlegs d’exposicions, catàlegs de subhastes, revistes i buidatges de revistes, documentals i música, així com altres materials documentals de la biblioteca del Museu com invitacions, díptics, conferències, etc sobre Pablo Picasso. El catàleg conté també un buidatge d’articles del fons històric de revistes d’avantguarda. S’ofereix la possibilitat de fer cerques a la biblioteca mitjançant descriptors de matèries en català i en castellà.

	-Bústies de retorn de documents
	Per retornar els documents en préstec, quan el Centre de Documentació està tancat, hi ha dues bústies de retorn: una es troba a la planta -1 (dilluns de 16-20 h; de dimarts a divendres de 10-20 h), i l'altra a l'entrada de l'edifici, accés plaça de les Glòries (oberta les 24 h/7 dies a la setmana).
	-Reserva de documents
	-Internet. Wi-Fi
	-Oferir una donació.
	-Serveis complementaris
	-Informació i consultes bibliogràfiques
	-Reproducció de documents
	-Wi-Fi
	Accés a altres catàlegs:

	-Accés a publicacions periòdiques: (Llistat de revistes en curs, Llistat e-revistes en curs )
	13.4 CATÀLEG
	Repositori digital del MACBA
	El Repositori Digital MACBA permet la preservació, gestió i difusió del fons digital del MACBA, que inclou fotografies, enregistraments audiovisuals i sonors, materials gràfics i documents. Aquest fons s’organitza en dos grans grups: el fons artístic, format per les obres digitals de la Col·lecció, i el fons documental, compost per fons personals d’artistes i altres agents relacionats amb l’art contemporani, pel Fons Històric MACBA i per col·leccions documentals de l’Arxiu i la Biblioteca. La contínua activitat del museu i la digitalització permanent dels fons fa que el Repositori sigui una eina en creixement constant.
	Bases de dades
	La Biblioteca ofereix diverses bases de dades en línia especialitzades, algunes de les quals són accessibles només a través dels ordinadors de la Sala de Lectura.
	Cal fer esment també la Biblioteca de l’Institut Botànic de Barcelona que reuneix col·leccions importants en tots els àmbits de la botànica: vegetació d’arreu del món (sobretot flora mediterrània), taxonomia, botànica aplicada, micologia, genètica, ecologia i conservació. Està ubicada a l’Institut Botànic situat dins del Jardí Botànic, al Parc de Montjuïc.
	-Préstec personal
	-Servei d’obtenció de documents
	Es posen a disposició tots els documents del centre. En el cas que la Biblioteca no pugui satisfer una petició amb els documents del seu fons, intentarà demanar una còpia o préstec de l’original a la biblioteca que el tingui. En el cas que el document provingui d’una altra biblioteca, l’usuari ha d’abonar les taxes establertes pel centre subministrador.
	-Préstec interbibliotecari
	Quan el Centre de Documentació no pugui atendre una petició amb documents del seu propi fons, els demanarà a la biblioteca que els tingui. De la mateixa manera, posa el seu patrimoni documental a disposició d’altres biblioteques.
	-Servei de reprografia
	-Exposicions bibliogràfiques
	-Sons a la carta
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	Revistes, articles, tesis i documentació científica:
	-Accés a dades de recerca
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