
  
 
 
 

Catàlegs i webs d'interès  

- Biblioteca de l'Institut Botànic 

- Catàleg del CSIC 

El Centre de Documentació pertany a la Xarxa de Biblioteques del CSIC en la 

categoria de "biblioteca associada". Aquí podeu consultar els fons documentals de la 

Biblioteca i de la Mediateca, així com també els d'altres biblioteques especialitzades 

en les nostres disciplines d'abast nacional.  

Els nostres documents hi apareixen sota la denominació B-CienNat. Els ubicats a la 

Mediateca es distingeixen pel codi MED.  

- Biblioteca virtual del CSIC (Metalib) 

Portal on podeu consultar el catàleg bibliogràfic i els recursos electrònics disponibles a 

la xarxa de biblioteques del CSIC.  

Biblioteques nacionals: 

- Biblioteca de Catalunya 

- Biblioteca Nacional de España 

- Bibliothèque nationale de France 

- The British Library 

- Library of Congress 

Xarxes de biblioteques especialitzades:  

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

- The European Library 

- Red de Centros de Información y Documentación Ambiental (RECIDA) 

- Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS) 

- Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) 

- WorldCat (d'àmbit mundial) 

 

 

 

 

http://www.ibb.bcn-csic.es/documentacio/biblioteca/
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/primo_library/libweb/action/search.do?vid=csic
http://bibliotecas.csic.es/biblioteca-virtual
http://www.bnc.cat/
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html
http://www.bnf.fr/
http://www.bl.uk/
http://www.loc.gov/
http://ccuc.csuc.cat/
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
http://www.recida.net/
http://bimus.mcu.es/
http://www.rebiun.org/catalogoColectivo/Paginas/default.aspx
http://www.worldcat.org/


  
 
 
 

Xarxes de biblioteques públiques:  

- Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública (Generalitat de Catalunya) 

- Catàleg Col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona 

- Registros bibliográficos para bibliotecas públicas españolas (REBECA) 

Catàlegs patrimonials:  

- Portal de Archivos Españoles (PARES) 

- Catàleg Col·lectiu de Catalunya 

- Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya 

- Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español 

Dipòsits i biblioteques digitals: 

- Biodiversity Heritage Library 

- Dialnet (difusió de la producció científica hispana) 

- Dipòsit digital de documents (UAB) 

- DOAJ (directori de revistes d'accés obert) 

- Electronic Journals Library  

- Journals4Free 

- Hispana 

- RACÓ (revistes catalanes d'accés obert) 

- RECERCAT (dipòsit de la recerca a Catalunya) 

- Revistas científicas del CSIC 

Tesis doctorals:  

- TDX (tesis doctorals en xarxa) 

http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/home?lang=cat
http://sinera.diba.cat/
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/mc/rebeca/r/portada.html
http://pares.mcu.es/
http://cataleg.bnc.cat/
http://ccuc.cbuc.cat/search~S22*cat
http://ccpb_opac.mcu.es/CCPBopac/
http://www.biodiversitylibrary.org/
http://dialnet.unirioja.es/
http://ddd.uab.cat/
https://doaj.org/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en
http://www.journals4free.com/
http://roai.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://www.raco.cat/
http://www.recercat.cat/
http://revistas.csic.es/
http://tdx.cat/

