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1. PRESENTACIÓ
En la presentació de la Memòria de l’any passat celebràvem l’activació del Pla d’Usos de
l’MCNB, “que preveu reunir tota la Biblioteca en un sol edifici. Treballar tot l’equip junt i
disposar d’una sala de lectura a la planta baixa del Castell, oberta al Parc de la
Ciutadella, millorarà significativament el rendiment, augmentarem les prestacions i
guanyarem nous públics.” A més a més, aquest any comptem amb un informe
encarregat a una empresa externa per mesurar els volums de cada tipus de col·lecció i
els espais disponibles que ha demostrat que gairebé tot el fons que ara es troba en el
Museu Martorell podria ser ubicat al Castell en condicions raonablement òptimes.
Lamentablement, a hores d’ara, tot i l’aposta decidida de la Direcció del Museu, plasmada
en el document Projecte trasllat edifici Martorell i adequació edifici Tres Dragons estem
esperant el tret de sortida cap a l’organització efectiva del trasllat. Durant aquest temps,
la urgència de moure les col·leccions s’ha fet més palesa a mida que han anat avançant
els treballs entorn al Pla de Riscos Laborals, que han posat en evidència la falta de
seguretat d’alguns espais, amb la consegüent exigència de modificació dels usos actuals.
Si a això hi sumem la greu falta d’espai, que impedeix el correcte magatzematge dels
documents, i que aquesta incertesa desaconsella la publicació de la Carta de serveis, que
ja tenim preparada, concloem que el trasllat és, ja, inajornable.
Malgrat els condicionants que acabem d’esmentar, i la sensible disminució de pressupost,
que continua afectant els arxius del Museu, precisament les unitats més estratègiques i
transversals del Centre de Documentació, hem treballat intensament en el tractament i
difusió de les col·leccions bibliogràfiques i en la prestació de serveis.
Precisament pel que fa als serveis, veurem que els indicadors mostren un comportament
molt semblant al de l’any passat, sent, només, destacable que el nombre d’usuaris i de
préstecs baixa lleugerament però en canvi pugen el nombre de consultes i de
reproduccions.
La perspectiva d’un trasllat imminent ens obliga a reorganitzar i posar en valor la
col·lecció d’Antiquària. Hem planificat les actuacions que s’hi haurà de fer, tant de
catalogació com de conservació, i hem començat a treballar en el coneixement del seu
valor crematístic. En aquesta línia, celebrem que el projecte de digitalització d’un conjunt
de llibres d’aquesta col·lecció hagi estat un dels seleccionats pel programa BCN Open
Challenge.
Al llarg de la Memòria, intentem explicar l’activitat del departament de manera global,
separant, quan ens sembla significatiu, els indicadors de la Biblioteca i la Mediateca, i
quan és pertinent, també de l’Arxiu. Això no obstant, al final del document dediquem un
espai a donar la nostra visió de la trajectòria de la Biblioteca, de la Mediateca i de l’Arxiu,
en tant que unitats de servei amb unes característiques molt específiques.
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2. PROCESSOS ESTRATÈGICS
2.1 Projectes anuals
Per falta de pressupost, només s’han pogut dur a terme satisfactòriament els
destinats al desenvolupament de les col·leccions bibliogràfiques, és a dir, la renovació
de les subscripcions de revistes i l’adquisició de monografies.
Amb la partida destinada a Projectes singulars, hem realitzat algunes actuacions en
l’àmbit de la conservació que seran descrites en l’apartat corresponent d’aquesta
Memòria.
Carta de Serveis
El treball en la Carta de Serveis del Centre de Documentació es va iniciar el 2013,
però ha estat aquest any que l’hem conclosa. La seva publicació s’ha posposat davant
la imminència del tancament de la Biblioteca pel trasllat.

2.2 Pressupost
Pressupost 2014
Adquisició monografies i
subscripcions
Subministraments
Projectes singulars
Gestió Mediateca

Des que es va inaugurar la Mediateca, el
gruix del pressupost es dedica a pagar el
personal extern que fa l’atenció a sala i el
suport a la gestió. Per al treball en les
col·leccions i la prestació global de serveis
comptem amb el 20% del pressupost.

126.972 €
21.000 €
3.000 €
4.000 €
98.972 €

Evolució del pressupost
200.000
180.000
160.000

180.410

191.180
174.168

140.000

154.498

120.000

126.972

100.000
2010

2011

2012

2013

2014

Anys

Com es pot veure, la caiguda del pressupost continua sent un obstacle.
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Ingressos
Directes
Fotocòpies + PI(1)
Indirectes
Donació, obsequi i intercanvi de
monografies
Donació, obsequi i intercanvi de revistes
Obtenció gratuïta de documents
Total

121 €
9.418 €
39.015 €
758 €
49.312 €

(1) Les sigles PI corresponen a Préstec Interbibliotecari. Els ingressos per aquest concepte provenen de les tarifes
que paguen les biblioteques que ens demanen documents en préstec i que no pertanyen a la Xarxa CSIC.

Els ingressos indirectes per publicacions obtingudes per donació, obsequi i intercanvi
continuen baixant en el cas de les revistes degut al degoteig de títols que abandonen la
versió impresa i s’editen només en digital.

2.3 Desenvolupament de la col·lecció
2.3.1 Monografies

Registres a 31/12/2014:

17.227
Biblioteca: 459

Increment 2014:

628

Mediateca: 48

Procedència
Donació + obsequi

361

Adquisició

125

Intercanvi

21

TOTAL

507

Adquisicions
Enguany celebrem que hem pogut comprar el 100% de les desiderates presentades pels
tècnics del Museu i en molt bona part, les registrades per les bibliotecàries. La selecció
d’obres per a la Biblioteca i per a la Mediateca es basa en les demandes dels usuaris i en els
centres d’interès relacionats amb l’activitat del Museu: Salvadoriana, Enverinats, Setmana
de la Ciència...
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Obsequis i donacions
Considerem obsequis:




Entregues puntuals de particulars, empreses o institucions
Nombre igual o inferior a 10 exemplars
Edicions de menys de 100 anys, sense valor extraordinari

Al llarg de l’any... Destaquem els 7 llibres sobre peixos de Veneçuela i Guinea Equatorial
cedits per la Sra. Magdalena Cassany.
Considerem donacions:






Conjunts superiors als 11 exemplars
Documents de més de 100 anys d’antiguitat
Edicions especials, commemoratives, etc.
Documents amb singularitat bibliogràfica, edicions esgotades
Documents amb menys de 3 exemplars existents en biblioteques catalanes

Les donacions s’han processat, s’han agraït oficialment i se n’ha fet un informe, que s’ha
difós pertinentment. Les més rellevants han estat:
Llegat Aguilar-Amat
Consistent en els 87 llibres que conformen la biblioteca històrica de la família AguilarAmat, cedida per Anna Aguilar-Amat, néta del famós malacòleg, conservador i director
del Museu entre el 1918 i el 1936.
Amb la incorporació d’aquesta col·lecció, es tanca, en certa manera, el cicle de
documentació relacionada amb aquest exdirector del Museu, en sumar-se al conjunt de la
seva correspondència científica (1917-1939), conservada en el nostre Arxiu Històric.
Llegat Joaquim Mateu
Conjunt dels 5.535 documents que integren la col·lecció de la correspondència científica
del Dr. Joaquim Mateu, cedit pel seu fill, Giuliano Mateu. El Dr. Mateu, un dels
entomòlegs catalans de més renom universal va estar vinculat al Museu de Zoologia de
Barcelona de 1940 a 1942 com a "investigador benèvol", de la mà del Dr. Español, i més
tard, de 1946 a 1948, destacat pel CSIC.
Llegat Roser Nos
Conjunt molt heterogeni de documents, quantificat en uns 3.000, integrat per separates,
fotocòpies d’articles de revista, col·leccions incompletes de revistes, monografies,
bàsicament d’ornitologia i comportament, més un nombrós grup de documents relatius al
Zoo de Barcelona.
Hem incorporat a les col·leccions del Centre de Documentació tot el que ha servit per
completar-les i millorar-les. Hem buscat destins apropiats per a la resta, sent el Zoo de
Barcelona el principal destinatari.
Roser Nos fou directora del Museu de Zoologia de Barcelona des del 1978 fins al 1989.
Abans havia treballat de conservadora en el Zoo de Barcelona.

6

Memòria 2014

Centre de Documentació del Museu de Ciències Naturals

Intercanvis
Si bé més del 90% dels documents obtinguts dels acords d’intercanvi de publicacions que
mantenim amb museus i institucions de recerca d’arreu del món són revistes, també
rebem catàlegs d’exposicions, o edicions commemoratives. Quan ho hem considerat
pertinent, hem tractat com a llibres alguns números monogràfics de revista.

Monografies incorporades a la Biblioteca
68

Nre. de llibres

63
46
34

53
44

30
13

29
14

5

19

13
3

10

12
3

Matèries

“L’edició de les guies de lectura sobre centres d’interès
(celebració dies mundials, exposicions temporals, etc.)
ha propiciat l’adquisició de documents
que han posat al dia la col·lecció.”
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Monografies incorporades a la Mediateca

Ciència i tecnologia

4

Natura (fauna, flora i gea)

6

Conservació. Medi ambient

3

Univers. Astronomia. Geoplanetologia

2

Roques. Geologia. Oceanografia

1

Dinosaures

1

Homínids. Home prehistòric.

3

Ecologia

2

Evolució

3

Plantes, flors i arbres. Botànica

1

Bolets. Micologia

1

Animals. Zoologia

2

Insectes. Entomologia

1

Expedicions científiques

1

Narrativa

17

2.3.2 Publicacions periòdiques
Biblioteca
Registres a 31/12/2014

1633

Nous títols

23

Baixes

33

Títols en curs

515

Subscripcions

43

“El 90% de les revistes que
incorporem a la col·lecció
provenen dels acords
d’intercanvi establerts
amb museus i altres
institucions de recerca”

Un any més, comprovem que el nombre de títols en curs va disminuint pel fet que deixen
d’editar-se en paper, principalment per motius econòmics.
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Mediateca

Registres a 31/12/2014

8

Títols en curs

8

Subscripcions

7

Amb el pressupost de subscripcions es paguen les quotes d’associació del Museu a les
següents organitzacions:
Internacionals:
European Network of Science Centres and Museums (ECSITE)
International Association of Sound and Audiovisuals Archives (IASA)
▪ International Council of Museums (ICOM)
▪ Alpine Gardener Association
▪
▪

Nacionals:
. Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)
. Sociedad Geológica de España (SGE)
La pertinença a aquestes associacions ens dóna dret a rebre les publicacions periòdiques
que editen.

2.3.3 Mapes
A començament d’any, en un racó de les golfes del Museu Martorell vam trobar 4 mapes
geològics atribuïts al naturalista amateur i membre de la Junta Municipal de Ciències
Naturals, Llorenç Tomàs.
En comprovar que aquests documents no constaven en cap catàleg ni cartoteca, i sabent
que Llorenç Tomàs, l’autor de l’obra Els minerals de Catalunya (Barcelona, 1920) no
havia publicat cap treball d’índole cartogràfica, vam comprendre que, per poder descriure
correctament els mapes, caldria esbrinar més dades. Vam demanar, doncs, a l’historiador
de la geologia i col·laborador de l’MCNB, Enric Aragonès, que se n’ocupés.
El desembre de 2014, Aragonès donà a conèixer, en el núm. 27 de la publicació “Notícies
de Natura”, el resultat del seu estudi, aportant dades que han permès la inclusió dels
mapes en el nostre catàleg, com ara la data (entre 1913 i 1916). Demostra la clara
relació amb l’obra de Font i Sagué i dedueix que el projecte va quedar inacabat per la
mort de l’autor.
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Es tracta de 4 fulls de 113X102 cm., dels quals els mapes ocupen 86X80 cm. El primer,
que representa Catalunya al començament del període actual, és un veritable mapa
geològic del Principat, del qual deriven els altres tres, aparentment paleogeogràfics però
que Aragonès determina com a mapes d’afloraments. Acolorits i retolats a mà, tots els
exemplars conserven fragments de “passepartout” de cartró, cosa que fa pensar que en
algun moment deurien haver estat emmarcats i probablement penjats en alguna paret
del Museu Martorell.
Els títols són:
Era
Era
Era
Era

Quaternària : Catalunya al final del període diluvial i començament de l’actual
Secundària : Catalunya al final del període Triàsic
Primària : Catalunya al final del període Carbo-Pèrmic (Antropolític)
Primària : Catalunya al final del període Silúric

És una troballa important perquè hem comprovat que no els té cap altra biblioteca ni
cartoteca.
Enguany també hem incorporat a la nostra Cartoteca per adquisició 10 mapes
corresponents a la sèrie del Mapa Geológico de España E. 1:50.000.

2.3.4 Audiovisuals

Registres a 31/12/2014

Increment 2014

Audiovisuals

1.337

59
14
DVD
CD
45

2.3.5 Esporga
Hem enviat 137 duplicats, bàsicament provinents de les donacions Margulis, AguilarAmat i Roser Nos, al servei Llibres per entitats, de la Biblioteca de Catalunya. Aquest
servei s’encarrega de buscar un destí per als documents que no incorpora a les seves
col·leccions (bàsicament escoles, casals, centres culturals, residències d’avis...) En tots
els casos s’ha tractat de llibres que no formaven part del nostre fons perquè no havien
estat registrats.
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2.4 Cooperació
Biblioteca de l’Institut Botànic de Barcelona: Els llibres que comprem per als tècnics
del Jardí Botànic s’incorporen al catàleg d’aquesta biblioteca i passen a formar part de la
seva col·lecció.
Tenim signats convenis de col·laboració amb les següents entitats:


Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): Compartim catàleg i
participem en el préstec interbibliotecari.



Instituto Geológico y Minero de España (IGME): A efectes de préstec interbibliotecari.



Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. En virtut
d’aquests conveni, signat el mes de maig, durant el tercer trimestre hem tingut una
alumna fent el Pràcticum.



Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. Hem

tutoritzat les pràctiques d’una alumna de l’especialitat Conservació i restauració del patrimoni
gràfic, documental i bibliogràfic
Participem en els següents catàlegs col·lectius:


C17: pertanyent al Grup de Treball de Gestió de la Informació en Ciències de la Salut.



Catàleg del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya



Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español



Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques de Museus de l’ICUB

I en els següents projectes i fundacions de cooperació interbibliotecària:


Dialnet: Un dels més grans portals bibliogràfics d’accés lliure i gratuït, el principal
objectiu del qual és donar visibilitat a la literatura científica hispana a Internet,
recopilant i facilitant l’accés a continguts científics, principalment a través d’alertes
documentals.



Red de Centros de Información y Documentación Ambiental (RECIDA): xarxa
de centres de documentació i espais naturals protegits. Té la finalitat de promoure la
coordinació i col·laboració entre els seus membres per millorar els serveis als usuaris.



Musas: fòrum per a professionals de biblioteques i centres de documentació de
museus a través del qual podem compartir notícies, experiències, proposar
intercanvis, activitats... en definitiva, un mitjà de comunicació directa amb la resta de
col·legues de biblioteques de museu.



Grup de Treball Coneixement i Recerca, del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i
Documentalistes de Catalunya.

Les revistes del Museu es troben en el repositori cooperatiu RACO (Revistes Catalanes
amb Accés Obert).
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I col·laborem habitualment, sobretot pel que fa al préstec interbibliotecari, amb les
següents institucions:







Institut Català de Paleontologia
Biblioteca General de l’Ajuntament de Barcelona
Institut Català d’Ornitologia
Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional
Centre de Documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Les biblioteques de museus de l’ICUB

2.5 Equip

Montserrat Navarro
Cap del Centre de
Documentació

Azucena Berná
Bibliotecària

M. José Saura
Auxiliar de Biblioteca

Demi Cerdán
Auxiliar de Biblioteca

Emma Asensio
Bibliotecària de
reforç (Doc6)

Karen Medel
Auxiliar de Mediateca
(Nubilum)

Carles Moya
Auxiliar de Mediateca
(Nubilum)

Distribució del temps
Hem prioritzat no interrompre els serveis que reverteixen directament en els usuaris,
com és ara l’atenció de les consultes presencials i no presencials, i el préstec (obtenció
de documents), en detriment d’altres funcions com ara el treball en l’arxiu i la difusió
(web, xarxes socials).
El gràfic següent mostra el temps que dediquem a les diverses funcions.
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Distribució del temps
Gestió general

15%

Xarxes socials

2%

Reprografia

7%

Magatzematge i conservació

3%

Préstec personal i PI

20%

Arxiu

2%

Selecció documental

12%

Processament del fons

14%

Consultes

25%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Formació
Assistència a cursos, seminaris i congressos:
Presa de decisions i generació d’alternatives / Ajuntament de Barcelona. 5 i 12 de març
Jornada de formació Web of Science / FECYT. Barcelona, 12 de març
Excel 2010: gràfiques / Institut de Cultura de Barcelona. 17 de març
Excel 2010: taules dinàmiques / Institut de Cultura de Barcelona. 24 de març
Arxiu, art, ciència i societat: encreuaments i abordatges Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona. 4 d’abril
V Jornada de museus, gestió documental i arxius. Arxius: realitats i futurs / Museu
Marítim de Barcelona. 9 d’abril
Formaciones Biblioteca Virtual-SUMMON 2.0 / Unidad de Recursos de Información
Científica para la Investigación. CSIC. Barcelona. 9 d’octubre
1a Jornada sobre Documentació Ambiental a Catalunya: gestió, difusió i cooperació /
Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Barcelona. 29 d’octubre
Taller de restauració i enquadernació americana / Col·legi Oficial de Bibliotecaris i
Documentalistes de Catalunya. 15 d’octubre
III Jornada sobre Biblioteques Patrimonials : re-informació: patrimoni d’anada i tornada /
Ateneu Barcelonès. 20 de novembre
Sesión formativa para bibliotecas CSIC : nueva herramienta de gestión PI (GTBib-SOD) /
Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación. CSIC. Barcelona. 3
de desembre
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2.6 Difusió
Web, bloc i xarxes socials
Les activitats i productes del Centre de Documentació els difonem en aquests canals de
comunicació. Nosaltres subministrem la informació al Departament de Comunicació, des
d’on es decideix on, com i quan es fa pública. Enguany hem publicat 20 articles al bloc
privat i tots els productes editorials s’han penjat al Facebook.
Pel que fa a la web, ens ocupem de mantenir-la actualitzada i de millorar la informació. A
l’estiu es publica una nova versió i ens cal refer pràcticament tots els continguts relatius
al Centre de Documentació
Guía de recursos sobre biodiversidad
En el marc de RECIDA, participem en l’edició de la Guía de recursos sobre biodiversidad,
una recopilació de recursos informatius existents a les biblioteques que integren la xarxa.
La guia es va presentar durant el 12º Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA)
que va tenir lloc a Madrid, del 24 al 27 de novembre.
Préstec per a exposicions
Sis llibres de la col·lecció d’Antiquària han format part de l’exposició Traç: el dibuix com
a eina de coneixement, organitzada pel Centre d’Arts Santa Mònica, des de setembre
fins a desembre.
Pàgines vives
Coincidint amb l’exposició temporal del Museu Pàgines Vives, la Mediateca ha mostrat
un conjunt de 20 llibres amb desplegables, assolint un gran èxit i felicitacions per part
dels usuaris.

2.7 Qualitat
Enguany hem revisat el procediment Obsequi, donació, intercanvi i dipòsit, emmarcat
dins el procés de Selecció documental. La versió definitiva resta a l’espera de ser
aprovada per l’Equip Directiu del Museu.
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3. PROCESSOS CLAU - PRODUCTES
Cap a finals d’any, amb la participació del Departament de Comunicació, canviem la
imatge dels productes editorials, molt més en sintonia amb la imatge corporativa del
Museu. Cada tipus de producte té un color que l’identifica.
A més, tant en el butlletí “Novetats bibliogràfiques” com en les “Guies de lectura”,
incorporem l’enllaç directe al catàleg de cada referència bibliogràfica. En l’última pàgina
donem informació completa per contactar amb el Centre de Documentació, així com
animem els lectors a usar el servei de préstec.

3.1 Guies de lectura
Al llarg de l’any n’hem editat les següents:

Ens fem ressò d’aquesta commemoració publicant aquesta guia
dels documents disponibles en el Centre de Documentació sobre
els aiguamolls de Catalunya i de l’entorn més proper

Amb l’edició d’aquesta guia ens sumem a la celebració d’aquest dia
mundial, instaurat per la ONU el 1995.

Coincidint amb la inauguració d’aquesta exposició temporal al Museu, publiquem un
recull dels documents que tenim sobre els animals verinosos i les substàncies tòxiques
que produeixen.
Aquest any presenten dues novetats: s’hi inclouen lectures de no ficció i també enllaços
cap a dades d’interès relacionades amb cada lectura.
Ens afegim per primera vegada a les activitats que el Museu organitza amb motiu de la
19a Setmana de la Ciència. Consisteix en una selecció heterogènia de lectures amb un
denominador comú: la divulgació de la ciència.
Elaborada conjuntament amb l’Institut Botànic de Barcelona, Inclou tots els documents
que ambdues biblioteques conserven sobre la família Salvador i els gabinets científics i
de curiositats. Es va començar a difondre en la inauguració de l’exposició temporal
homònima i s’ha difós, a més a més de per les xarxes socials pròpies, per totes les del

CSIC.
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3.2 Novetats bibliogràfiques

Les llistes de noves adquisicions es publiquen (versió impresa i
electrònica) trimestralment i consisteixen en el recull de les cites
bibliogràfiques dels documents incorporats a la col·lecció, tant els
entrats per compra, intercanvi i obsequi o donació com els que ja
en formaven part però no estaven catalogats. No es va publicar la
del segon trimestre per la falta de personal a què hem fet
referència anteriorment.

4. PROCESSOS CLAU - SERVEIS
4.1 Informació i atenció al públic
Usuaris i consultes
Total usuaris atesos
4%
Total usuaris atesos 2014

Presencials

Presencials

No presencials

No presencials
TOTAL

19.473
798
20.271

96%

Registres a 31/12/2012: 8.425

Aquests són els indicadors dels usuaris atesos tant a la Biblioteca com a la Mediateca. El
Consultes:
XXX presencials, com es veurà en les taules i gràfics següents, es registra
gruix
dels usuaris
a la Mediateca. Les consultes no especialitzades que arriben a la Biblioteca es deriven al
Museu Blau. Per contra, el 96% de les consultes no presencials es reben i s’atenen a la
Biblioteca.

Tipologia usuaris biblioteca

Tipologia usuaris Biblioteca 2014
Biòleg/Geòleg

926

Estudiant

35

Ensenyant

20

Aficionat
TOTAL

325
1.306

Biòleg/Geòleg
25%

Estudiant

1%
3%

71%

Ensenyant
Aficionat

Registres a 31/12/2012: 8.425
Consultes: XXX
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El públic de la Biblioteca és eminentment adult, així doncs, la tipologia que ens interessa
valorar té relació amb els interessos que duen els usuaris a acudir al nostre centre. Es
confirma que els usuaris més freqüents són els especialistes.

Tipologia usuaris Mediateca 2014
Infants

Joves

Adults

Majors 65

TOTAL

Gener

980

47

990

38

2055

Febrer

892

25

885

34

1836

Març

565

60

706

20

1351

Abril

935

49

911

43

1938

Maig

598

31

596

22

1247

Juny

415

34

505

25

979

Juliol

724

42

596

20

1382

Agost

907

42

880

33

1862

Setembre

748

17

868

17

1650

Octubre

570

34

653

17

1274

Novembre

611

104

766

23

1504

Desembre

529

10

537

13

1089

8474

495

8893

305

18167

TOTAL

Tipologia usuaris Mediateca
2%
48%

Infants
Joves

48%

Adults
Majors 65
2%

La tipologia d’usuaris triada per a la
Mediateca contempla els infants, els
joves, els adults i els majors de 65
anys.
No incloem indicadors de consultes no
presencials perquè han estat molt poc
significatives.
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Matèries consultades Biblioteca2014
Vertebrats

132

Invertebrats

958

Geologia

421

Paleontologia

205

Mineralogia

286

Museologia

46

Arxiu

63

Altres

250

TOTAL

2.361

La matèria més consultada a la Biblioteca és l’entomologia. Pel que fa a la resta, baixen,
en relació a altres anys, les consultes de vertebrats. És de destacar les consultes a
l’Arxiu. La demanda prové de la ciutadania, més que no pas dels tècnics del Museu.
El total de matèries inclou tant les dels usuaris presencials com les dels no presencials.
Això explica el valor de l’epígraf “Altres”: s’hi compten les preguntes referides als horaris
i als serveis i activitats tant del Centre de Documentació com d’altres departaments del
Museu.

Matèries consultades Biblioteca

2%

3%

10%

6%
Vertebrats
Invertebrats
Geologia
Paleontologia

12%

Mineralogia
Museologia

9%
40%
18%

“Amb el transvasament del
públic
familiar al Museu Blau, ara en
aquesta unitat només es reben
les consultes altament
especialitzades,
adreçades sobretot
al fons de revistes”

Arxiu
Altres
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Matèries consultades Mediateca
Obres de referència

4

Ciència i tecnologia

28

Natura (fauna, flora i gea)

1301

2014

Animals. Zoologia

235

Comportament i sons. Etologia. Bioacústica

40

Invertebrats no artròpodes

20

Parcs Naturals

64

Insectes. Entomologia

64

Conservació. Medi ambient

63

Vertebrats

40

Univers. Astronomia. Geoplanetologia

151

Peixos

33

Minerals. Mineralogia. Gemmologia

122

Amfibis

34

Roques. Geologia. Oceanografia

83

Rèptils

61

Volcans. Vulcanisme

76

Aus

74

Temps. Meteorologia

35

Mamífers

Aigua. Hidrologia. Limnologia

34

Balenes i dofins. Cetacis

78

Fòssils. Paleontologia

49

Goril·les i ximpanzés. Primats

37

Dinosaures

95

Jardins i horts. Jardineria. Horticultura

95

Homínids. Home prehistòric.

35

Abelles. Apicultura

58

Biologia

79

Animals de granja. Animals domèstics

41

Ecologia

54

Expedicions científiques

50

Evolució

93

Narrativa adults

90

142

Llibres infantils

Plantes, flors i arbres. Botànica
Bolets. Micologia

247

12.313

17
TOTAL: 16.153

És molt evident que allò que té
“Les consultes de la Mediateca han augmentat
més demanda és el que
un 20,10% respecte l’any passat”
denominem llibres infantils, és
a dir, els documents de ficció
(contes i novel·les curtes,
pel·lícules) i de coneixement destinats a aquestes edats. Pel que fa a la resta, els usuaris
es decanten pels documents que descriuen en conjunt el sòl, la fauna i la flora de
determinats paratges o indrets. També formen part
Suports consultats Mediateca
de les preferències dels lectors els dinosaures i els
animals en general.
1%
7%
7%
Suports consultats Mediateca 2014
Llibre
13.791
Revista
1189
CD
75
DVD
1.098
TOTAL
16.153

Llibre
Revista
CD
85%

DVD
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4.2 Préstec
Préstec personal

Préstec personal
11%

Préstec personal 2014
Biblioteca
223
Mediateca
1.884
TOTAL
2.107

Biblioteca
Mediateca

89%

Durant tot l’any hem expedit 310 nous carnets de préstec.

Préstec interbibliotecari
Quan atenem les peticions d’altres biblioteques, actuem com a proveïdors i quan som
nosaltres que demanem documents a d’altres biblioteques estem fent de clients.
Gestionem el préstec interbibliotecari amb procediments diferents segons cada modalitat
i també portem el control estadístic per separat .

Préstec interbibliotecari
36%

Préstec interbibliotecari (P.I.)2014
Clients
113
Proveïdors
198
TOTAL
311

Clients
Proveïdors
64%

Tipologia de documents
15%

Tipologia de documents (P.I.)2014
Monografies
47
Articles de revista
264
TOTAL
311

Monografies
Articles de revista
85%
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4.3 Reproducció de documents
Durant el 2014 hem fet un total de 25.945 còpies (paper i PDF). Tots els indicadors són
referits només a la Biblioteca i a l’Arxiu perquè el nombre de les que es realitzen a la
Mediateca no és rellevant.

Tipologia documental

Reproduccions per tipologia documental

Tipologia documental 2014
Monografies
2.708
Revistes
9.547
Arxiu
13.662
Mapes
28
TOTAL
25.945

Reproduccions per tipologia
documental
28
13662

Arxiu

9547
2708

Monografies

0

3000

6000

9000 12000

Nre. de reproduccions

Reproduccions per matèries

Reproduccions per matèries

Matèries
2014
Vertebrats
1654
Invertebrats
7.376
Geologia
438
Paleontologia
176
Mineralogia
50
Museologia
434
Arxiu
13.662
Altres
570
TOTAL
25.945

570
Matèries

Arxiu

13662

Geologia

434
50
1761
438

Vertebrats

1654

Mineralogia

7376
0

3000

6000

9000 12000

Nre. de reproduccions

Reproduccions per tipologia d’usuari

Tipologia d’usuari 2014
Lectors
22.291
CSIC
3.159
Institucions
168
Internacional
77
REBIUN
250
TOTAL
25.945

Tipologia d'usuaris

Reproduccions per tipologia d'usuari
REBIUN

250
77
168
3159

Internacional
Institucions
CSIC

22291

Lectors

0

10000

20000

30000

Nre. de reproduccions
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5. PROCESSOS DE SUPORT
5.1 Distribució de les publicacions del Museu
La distribució de la major part dels exemplars de les publicacions editades pel Museu va
a càrrec del Centre de Documentació perquè ens serveixen per obtenir-ne d’altres en
intercanvi i així mantenir i incrementar la nostra col·lecció de publicacions periòdiques. La
qualitat i grandària del nostre fons, a què ens hem referit en diverses ocasions al llarg
d’aquesta Memòria, prové de les relacions d’intercanvi que la Biblioteca del Museu
Martorell establí amb les institucions més rellevants de l’època i que al llarg dels anys
s’ha anat incrementant
El 2014 s’han distribuït entre els 560 centres, per intercanvi i per donació, les següents
publicacions:
Animal biodiversity and conservation: Vol. 37(1) i 37(2)
Treballs del Museu de Geologia de Barcelona: Vol. 20 (2014)
Enguany també ens hem encarregat d’enviar Treballs als membres de l’Associació
d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona que ho han demanat.
El fet que portem dos anys sense publicar cap número de la sèrie “Monografies” ha
ocasionat que haguem hagut d’atendre nombroses reclamacions.
Gestionar el mailing de l’intercanvi requereix una especial constància i atenció. La
naturalesa de les dades que manegem és molt variable: canvis en les adreces, en el nom
de les entitats, de periodicitats, títols, etc.

5.2 Conservació i emmagatzematge
No hem pogut enquadernar revistes per falta de pressupost, la qual cosa posa en risc la
conservació d’aquesta col·lecció. La presentació en fascicles, sovint de poques pàgines i
tapes toves li atorga una especial fragilitat: es dobleguen, s’empolseguen... A més a
més, la falta d’espai fa que les haguem d’emmagatzemar precàriament.
Gràcies a comptar amb una alumna del curs de Document Gràfic de l’Escola Superior de
Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya fent 75 hores de pràctiques,
hem pogut aplicar millores en alguns dels documents de l’Arxiu Històric. Les tasques de
restauració han consistit a:





Neteja mecànica en sec per abrasió amb gomes, paletina i punta de bisturí per
treure les restes d’oxidació.
Consolidació d’estrips i talls i adhesió de fragments amb paper japonès de
diferents gruixos i utilitzant Tylose MH300 al 5% i espàtula calenta.
Reintegració de pèrdues de suport, també amb paper japonès, Tylose i l’espàtula
calenta per a l’assecatge.
Aplanat de plecs i clivelles, amb Tylose i/o aplicació d’humitat i assecant-ho també
amb l’espàtula calenta.

I pel que fa a la conservació, s’ha substituït la carpeta de cartolina de diversos
expedients per un embolcall amb paper barrera lligat amb una veta de cotó.
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Hem digitalitzat els 4 mapes geològics de Catalunya inèdits que hem trobat i catalogat
per tal de no haver de manipular els originals. I, amb la participació i guiatge del
Departament de Restauració del Museu, netegem els plànols històrics (Ciutadella,
Montjuïc, edificis Parc...) que conservàvem a les golfes del Martorell, els guardem en
contenidors de cartró lliure d’àcids i els etiquetem.
Quant a les monografies, hem començat a fer unes primeres actuacions en la col·lecció
d’Antiquària: en els casos en què no es posa en risc l’estabilitat de l’enquadernació hem
tret les etiquetes del llom i de les tapes i hem col·locat en els llibres unes bandes de
paper lliure d’àcids on hi posarem la signatura topogràfica quan haurem pogut revisar i
homogeneïtzar la classificació.
BCN Open Challenge: En el marc d’aquesta iniciativa promoguda per l’Ajuntament de
Barcelona, hem pogut escanejar 6 llibres de la col·lecció d’Antiquària.

5.3 Processament del fons documental
Hem incorporat al catàleg la major part dels documents que hem comprat o acceptat
durant l’any. Continua encara pendent de catalogar, per falta de temps:





Les monografies del llegat Gómez-Alba
Un conjunt d’aproximadament 50 llibres infantils
El 80% del mapes de la col·lecció
La totalitat dels documents fotogràfics

Una part important del temps dedicat al processament documental s’ha adreçat a les
revistes, atès que l’actualització del catàleg exigeix una atenció especial: canvis de títol,
de periodicitat, noves incorporacions, baixes i sobretot reclamacions: el 2014 n’hem
emeses 171.

6. BIBLIOTECA
El cada vegada més migrat pressupost continua perjudicant la Biblioteca, precisament
l’equipament amb més càrrega patrimonial. Per segon any consecutiu no hem pogut
enquadernar revistes ni restaurar cap llibre.
Pensant en el trasllat, la col·lecció que ha focalitzat més la nostra dedicació ha estat la
d’Antiquària, una de les que volem potenciar quan ens trobarem en la nova ubicació, en
la planta baixa del Laboratori de Natura. Les actuacions que hi hem començat a realitzar
són:
 Traslladar les obres que es troben al Museu Martorell cap al Castell
 Retirar, en tots els casos en què és possible, l’etiqueta de llom i substituir-la per
una faixa de paper neutre, al damunt de la qual escrivim la signatura
 Valorar la col·lecció segons els preus actuals de mercat
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7. MEDIATECA
La dada més destacable és que tot i que el nombre d’usuaris descendeix lleugerament,
augmenta sensiblement el nombre de consultes i en menor mesura el de préstecs.
Com hem anat repetint, des que es va inaugurar, la
Mediateca és entesa per una bona part del públic del
Museu, com un espai visitable més, cosa que li
Usuaris 2014: 18.167
confereix un interès museogràfic per sobre del
bibliogràfic. Enguany, però, el fet que augmentin les
consultes, tot i el lleuger descens de visitants,
demostra que s’ha anat refermant el seu paper com a servei d’informació.

Usuaris 2013: 18.567

Sota la coordinació de l’equip educatiu del Museu, diversos grups escolars han fet ús dels
recursos de la Mediateca: a partir d’una llista de preguntes, els bibliotecaris seleccionem
els documents adients, tenint en compte l’edat dels infants, i ells hi busquen les
respostes.

Consultes 2013: 13.449

Préstec 2013: 2.053

Consultes 2014: 16.153

Préstec 2014: 2.107

Un altre fet que demostra el creixent interès del públic per aquest equipament és que el
mes de febrer vam emetre el carnet d’usuari número 1000. Per celebrar aquesta fita,
obsequiem la lectora afortunada amb un llibre, un pot de mel i diversos objectes
promocionals. La notícia es publica àmpliament a les xarxes. A petició dels lectors, la
vigència del carnet de préstec s’amplia de 3 a 10 anys.
Com a exemples de la participació de la Mediateca en les activitats del Museu citem d’una
banda, la mostra del conjunt de llibres amb desplegables que s’ha muntat en les pròpies
instal·lacions coincidint amb l’exposició temporal de petit format Pàgines Vives. I
l’exposició, en ocasió del Dia Internacional dels Museus, dels documents que tenim tant a
la Mediateca com a la Biblioteca sobre l’Antàrtida, atès que aquest ha estat el centre
d’interès a l’entorn del qual han pivotat les activitats organitzades pel Museu. Durant el
cap de setmana (17 i 18 de maig) també es van repartir les guies de lectura que vam
preparar sobre aquest tema i es va ampliar l’horari d’atenció al públic fins a les 24 hores.
En el terreny de les instal·lacions, per evitar que els més menuts topin amb la paret de
vidre on hi ha l’entrada, s’hi ha enganxat uns vinils de colors llampants.
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8. ARXIU
Reproduccions 2013: 11.155
Reproduccions 2014: 13.662

El fons de l’Arxiu Històric s’ha incrementat
considerablement degut en gran part a la donació de
la correspondència científica del Dr. Mateu (vegeu
l’apartat “Obsequis i donacions” d’aquesta Memòria)
i en menor mesura amb els impresos que emanen
del Dep. de Comunicació (anuncis activitats,
exposicions, invitacions...).

Els documents editats exclusivament en format digital els estem emmagatzemant en la
plataforma ClipFiles.
Lamentem que l’Arxiu del Museu, tant l’Històric com el Fotogràfic, no estigui considerat
un projecte estable i no compti, doncs, amb un pressupost anual. Hem de recordar que
tard o d’hora s’haurà de tractar i conservar la documentació administrativa, i que les
demandes de consulta i reproducció d’aquests fons no para d’incrementar-se.

Montserrat Navarro
Cap del Centre de Documentació

Barcelona, 18 de gener de 2015
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Biblioteca del Museu Martorell

Biblioteca del Laboratori de Natura

De dimarts a divendres de 9 a 14 h

De dimarts a divendres de 9 a 14 h

Mediateca
De dimarts a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 19 h
Dissabtes, de 10 a 15 h i de 16 a 19 h
Diumenges i festius, de 10 a 15 h i de 16 a 20 h

Arxiu Històric
Consulta restringida

26

