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1. PRESENTACIÓ
El 2015, l’activitat i funcionament del Centre de Documentació han patit més que mai la
falta de personal. Durant el primer semestre la cap s’ha absentat parcialment per
permisos i baixes per malaltia i des del mes d’agost, en què va marxar del Museu la
bibliotecària titular, aquest lloc de treball ha restat, i roman, a hores d’ara, sense cobrir.
A tot això s’ha afegit la interrupció del servei de suport (bibliotecària externa) durant
tres mesos.
Aquesta conjuntura ha impedit que portéssim a terme determinades actuacions aplicades
al processament de les col·leccions, com per exemple la revisió i normalització del fons
de llibre antic, tot i que l’assignació d’un pressupost especial a finals d’any ha permès la
catalogació retrospectiva de mapes i del fons de separates del llegat Gómez-Alba.
Això no obstant, hem fet mans i mànigues perquè el servei al públic i la imatge del
Museu, en tot allò que ens pertoca desenvolupar a nosaltres, no es ressentís. Hem
prioritzat, doncs, atendre els lectors presencials i les consultes, el préstec personal i
l’interbibliotecari i les demandes dels tècnics del Museu pel que fa a l’obtenció de
bibliografia (adquisicions) i de documents, bàsicament articles que no tenim entre els
nostres fons.
Excepcionalment, doncs, la Memòria d’enguany és molt succinta, ens limitem a donar els
indicadors de fons i serveis i només comentem el més essencial.
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2. PROCESSOS ESTRATÈGICS
2.1 Projectes anuals
Projectes estables: Són els imprescindibles per assegurar el funcionament del Centre
de Documentació, i estan dotats de pressupost propi.
 Adquisició de monografies i renovació de subscripcions
 Personal extern: auxiliars d’atenció al públic de la Mediateca i suport global a
la gestió del Centre de Documentació
 Material fungible per a necessitats específiques: fundes i carpetes de paper i
plàstic lliure d’àcids, CD-R imprimibles, tires de prevenció de furts, fitxes de
registre de revistes, suports de presentació per a llibres, estoigs per a material
àudio i vídeo, cintes de retolació electrònica...
 Formació del personal
Nous projectes: En col·laboració amb d’altres institucions, atenyen necessitats i
objectius puntuals.

Barcelona Open Challenge
Hem participat en aquest projecte liderat per l’Institut de Cultura de Barcelona per a
incrementar la presència a Internet del patrimoni documental de museus i arxius
aportant 6 llibres del nostre fons:

MCNB-D0000198: http://museuciencies.clipfiles.tv/llibre/Main.php?MagID=203&MagNo=203
MCNB-D0000200: http://museuciencies.clipfiles.tv/llibre/Main.php?MagID=205&MagNo=205
MCNB-D0000201: http://museuciencies.clipfiles.tv/llibre/Main.php?MagID=206&MagNo=206
MCNB-D0000199: http://museuciencies.clipfiles.tv/llibre/Main.php?MagID=204&MagNo=204
MCNB-D0000203: http://museuciencies.clipfiles.tv/llibre/Main.php?MagID=208&MagNo=208
MCNB-D0000202: http://museuciencies.clipfiles.tv/llibre/Main.php?MagID=207&MagNo=207
Repositori institucional
En aquesta primera fase hem començat a guardar
documents mitjançant Clipfiles, un potent gestor de
material multimèdia que ha posat a la nostra
disposició l’Institut de Cultura de Barcelona.
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2.2 Pressupost
Pressupost 2015
Adquisició monografies i
subscripcions
Subministraments
Projectes singulars
Personal extern

Continuem lamentant que el gruix del
pressupost s’inverteixi en pagar el
personal extern. Els 21.000 €
destinats al funcionament estructural
són clarament insuficients.

118.500 €
20.000 €
500 €
500 €
97.500 €

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

118.500
2015

Anys

Des del 2011, el descens del pressupost és estrepitós. Projectes que havien esdevingut
estables, com l’enquadernació, la restauració o la digitalització, s’han hagut de
suspendre.
Ingressos
Directes
Fotocòpies + PI(1)
Indirectes
Donació, obsequi i intercanvi de
monografies
Donació, obsequi i intercanvi de revistes
Obtenció gratuïta de documents
Total

130 + 282,81 €
5.862,55 €
39.000 €
809,5 €
46.084,86 €

(1) Le s sigles PI corresponen a Préstec Interbibliotecari. Els ingre ssos per aquest concepte provenen de les tarifes
que paguen les biblioteques que e ns demanen documents e n préstec i que no pertanyen a la Xarxa C SIC.
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2.3 Desenvolupament de la col·lecció
2.3.1 Monografies

Registres a 31/12/2015: 17.626
Biblioteca: 363

Increment 2015:

628

Mediateca: 36

Procedència
Donació + obsequi

289

Adquisició

89

Intercanvi

21

TOTAL

399

Obsequis i donacions
Albert Negre
Conjunt de 19 DVD’s de la col·lecció “Fascinación por la naturaleza” que han estat
incorporats a la col·lecció d’audiovisuals de la Mediateca.
Giuliano Mateu
El fill del Dr. Mateu completa la donació que va fer al Museu el 2014 amb un conjunt de
números de revista: “Rev. Esp. Ent.”, “Nouvelle rev. entom.”, “Annales Soc. Ent. France”
entre d’altres, a més a més de dos mecanoscrits i una llibreta de camp del Dr. Joaquim
Mateu. Aquest darrer material l’hem afegit al fons pendent de catalogar de l’Arxiu
Històric i els números de revista que no ens servien per completar les nostres sèries, han
estat cedits a d’altres biblioteques.
Jordi Sotorra
La col·lecció completa, enquadernada en pell, dels anys 1975 al 2002 de l’edició
americana de la revista “National Geographic”.
Anna Omedes
Conjunt de 66 llibres de temàtica naturalista. N’hem seleccionat 27 per incorporar-los a
les nostres col·leccions; la resta han estat repartits entre les biblioteques que els han
demanat.
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Monografies incorporades a la Mediateca
Infants

6

Narrativa

4

Jardins i horts. Jardineria. Horticultura

4

Mamífers

3

Aus

1

Rèptils

1

Insectes. Entomologia

2

Plantes, flors i arbres. Botànica

5

Evolució

1

Biologia

1

Parcs Naturals

3

Roques. Geologia. Oceanografia

1

Univers. Astronomia. Geoplanetologia

1

Conservació. Medi ambient

1

Natura (fauna, flora i gea)

1

Ciència i tecnologia

1
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2.3.2 Publicacions periòdiques
Biblioteca
Registres a 31/12/2015 1678
Nous títols

20

Baixes

22

Títols en curs

519

Subscripcions

38

Mediateca

Registres a 31/12/2015

6

Títols en curs

6

Subscripcions

6

2.3.3 Audiovisuals

Registres a 31/12/2015

Increment 2015

1.373

Audiovisuals

36
12

DVD
24

CD
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2.4 Cooperació
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. Ens han restaurat diversos llibres de la col·lecció d’Antiquària.


Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d’Arxivística i Gestió de
Documents.Tenim signat un conveni per a la realització de les pràctiques
acadèmiques externes des del desembre de 2015.

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.



BibCat: Canal d’informació i debat entorn a matèries relacionades amb les ciències
documentals, la biblioteconomia, la documentació i l’arxivíst ica.

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 (fins
agost 2015)

M. José Saura
Auxiliar de Biblioteca

Demi Cerdán
Auxiliar de Biblioteca

Emma Asensio
Bibliotecària de
reforç (Logisdoc)

Karen Medel
Auxiliar de Mediateca
(Logisdoc)

Carles Moya
Auxiliar de Mediateca
(Logisdoc)

Durant el primer semestre, l’absència parcial de la cap, per motius de malaltia i
personals, va alterar força el desenvolupament de les funcions de la resta de personal. La
marxa de la bibliotecària a partir d’agost ha afectat molt el treball de l’equip: la cap ha
hagut d’abandonar moltes de les funcions que li són pròpies per assumir les relacionades
directament amb la prestació dels serveis als usuaris interns i externs. I la bibliotecària
de reforç , que habitualment porta temes relacionats amb el manteniment de les
col·leccions i amb l’arxiu, també ha vist modificades les seves competències per dedicarse a suplir les de la bibliotecària auxiliar.

Distribució del temps
El gràfic següent mostra el temps que hem dedicat a les diverses funcions.
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Distribució del temps
Consultes

29%

Processament del fons

13%

Selecció documental

12%

Arxiu

2%

Préstec personal i PI

20%

Magatzematge i conservació

3%

Reprografia

7%

Xarxes socials

2%

Gestió general

12%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

El fet de tenir 3 seus en funcionament i obertes al públic (la Mediateca al Museu Blau i
dues biblioteques i els arxius en els dos edificis de Ciutadella) condiciona que el personal
no sigui intercanviable. Això no obstant, les hores que l’auxiliar de la Mediateca en dies
feiners no realitza durant l’horari d’hivern, les treballa a la Biblioteca.

Formació
Assistència a cursos, seminaris i congressos:
Sessió de formació BCNROC / Ajuntament de Barcelona. 15 de setembre
Dissenyar amb INKSCAPE / Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.
Barcelona, 7 i 14 d’octubre
Sessió de treball Clipfiles / Institut de Cultura de Barcelona. 27 de novembre
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3. PROCESSOS CLAU - PRODUCTES
3.1 Guies de lectura
Al llarg de l’any n’hem editat les següents:

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial dels Ocells

Coincidint amb la celebració de la Cimera Mundial del Clima
Amb motiu de l’exposició Nutrició, impuls vital que el Museu de
Ciències Naturals ha ofert al públic entre juny de 2015 i maig de
2016

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.
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4. PROCESSOS CLAU - SERVEIS
4.1 Informació i atenció al públic
Usuaris i consultes

Total usuaris atesos

Total usuaris atesos 2015
Presencials

4%

17.708

No presencials

Presencials

798

TOTAL

No presencials

18.463

96%

Registres a 31/12/2012: 8.425
Consultes: XXX

Tipologia usuaris biblioteca

Tipologia usuaris Biblioteca2015
Biòleg/Geòleg

795

Estudiant

53

Ensenyant

Estudiant

3

Aficionat

0%
5%

294

TOTAL

Biòleg/Geòleg

26%

Ensenyant

69%

Aficionat

1.145

Registres a 31/12/2012: 8.425
Consultes: XXX
Tipologia usuaris Mediateca 2015
Infants

Joves

Adults

Majors 65

TOTAL

Gener

535

29

613

17

1194

Febrer

727

14

714

11

1466

Març

703

14

717

35

1469

Abril

535

6

580

19

1140

Maig

355

4

489

26

874

Juny

424

12

435

12

883

Juliol

814

24

689

38

1565

Agost

763

34

772

19

1588

Setembre

762

18

763

34

1577

Octubre

537

48

686

20

1291

Novembre

562

21

621

12

1216

Desembre

558

511

17

1116

TOTAL

7275

30
254

7590

260

15379
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Tipologia usuaris Mediateca
1%
45%

Infants

No incloem indicadors de consultes
no presencials perquè han estat molt
poc significatives.

Joves
51%

Adults
Majors 65
3%

Matèries consultades Biblioteca2015
Vertebrats
Invertebrats
Geologia
Paleontologia
Mineralogia
Museologia
Arxiu
Altres
TOTAL

135
744
294
219
178
41
81
251
1.943

Matèries consultades Biblioteca
13%

7%
Vertebrats

4%
2%

Invertebrats
Geologia
Paleontologia

Mineralogia

9%

Museologia

11%

39%
15%

Arxiu

Altres
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Matèries consultades Mediateca
Obres de referència

9

Ciència i tecnologia

85

Natura (fauna, flora i gea)

1.261

2015

Animals. Zoologia

167

Comportament i sons. Etologia. Bioacústica

55

Invertebrats no artròpodes

36

Parcs Naturals

37

Insectes. Entomologia

33

Conservació. Medi ambient

53

Vertebrats

37

130

Peixos

37

Minerals. Mineralogia. Gemmologia

94

Amfibis

62

Roques. Geologia. Oceanografia

51

Rèptils

47

Volcans. Vulcanisme

56

Aus

133

Temps. Meteorologia

24

Mamífers

230

Aigua. Hidrologia. Limnologia

21

Balenes i dofins. Cetacis

66

Fòssils. Paleontologia

25

Goril·les i ximpanzés. Primats

44

Dinosaures

76

Jardins i horts. Jardineria. Horticultura

35

Homínids. Home prehistòric.

34

Abelles. Apicultura

37

Biologia

43

Animals de granja. Animals domèstics

41

Ecologia

32

Expedicions científiques

38

Evolució

67

Narrativa adults

99

Plantes, flors i arbres. Botànica

62

Llibres infantils

Bolets. Micologia

12

Univers. Astronomia. Geoplanetologia

12.475

TOTAL: 15.847

Suports consultats Mediateca 2015
Llibre
13.624
Revista
1.220
CD
63
DVD
940
TOTAL
15.847

Suports consultats Mediateca
1%

7%

7%

Llibre

Revista
CD
85%

DVD
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4.2 Préstec
Préstec personal

Préstec personal
8%

Préstec personal 2015
Biblioteca
223
Mediateca
1.534
TOTAL
1.673

Biblioteca

Mediateca

92%

Durant tot l’any hem expedit 313 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
Préstec
Clients
Proveïdors
TOTAL

interbibliotecari

(P.I.)
2015
128
209
337

38%
Clients
Proveïdors

62%

Préstec interbibliotecari
Tipologia de documents (P.I.)2015
Monografies
48
Articles de revista
289
TOTAL
337

14%

Monografies
Articles de revista
86%
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4.3 Reproducció de documents
Durant el 2015 hem fet un total de 12.033 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.
Reproduccions per tipologia documental

Tipologia documental

Reproduccions per tipologia documental
Tipologia documental 2015
Monografies
1.600
Revistes
9.261
Arxiu
11.072
TOTAL
12.033

1172

Arxiu

9261

Revistes

1600

Monografies

0

5000
Nre. de reproduccions

10000

Reproduccions per matèries

Reproduccions per matèries
727
1172
840
175
912
335

Altres
Arxiu

Matèries

Matèries
2015
Vertebrats
1.539
Invertebrats
6.333
Geologia
335
Paleontologia
912
Mineralogia
175
Museologia
840
Arxiu
1.172
Altres
727
TOTAL
12.033

Museologia
Mineralogia
Paleontologia
Geologia

6333

Invertebrats

1539

Vertebrats

0

2000
4000
6000
Nre. de reproduccions

8000

Reproduccions per tipologia d’usuari

Tipologia d’usuari 2015
Lectors
9.099
CSIC
1.855
Institucions
255
Internacional
14
REBIUN
810
TOTAL
12.033

Tipologia d'usuaris

Reproduccions per tipologia d'usuari
810

REBIUN

14
255

Internacional
Institucions

1855

CSIC

9099

Lectors

0

2000 4000 6000 8000
Nre. de reproduccions

10000
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5. PROCESSOS DE SUPORT
5.1 Distribució de les publicacions del Museu
La distribució de la major part 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 en el transcurs dels anys s’ha anat incrementant.
El 2015 hem distribuït entre els 557 centres, per intercanvi i per donació, les següents
publicacions:
Animal biodiversity and conservation: Vol. 38(1) i 38(2)

5.2 Conservació i emmagatzematge
Mitjançant el conveni signat entre el Museu i l’Escola de Conservació i Rest auració de Béns
Culturals de Catalunya, 15 llibres de la nostra col·lecció d’Antiquària han estat restaurats en
els tallers d’aquesta institució acadèmica. L’actuació ha consistit a:





Neteja mecànica en sec, per eliminar taques
Consolidació d’estrips amb paper japonès
Reintegració de les pèrdues matèriques, tant de l’enquadernació com dels papers de
protecció d’il·lustracions conservats.
Cosit dels quaderns
Els productes i materials utilitzats han estat
els menys agressius possibles.
L’objectiu d’aquesta actuació es restituir a
cada exemplar la seva estabilitat físicomecànica i retornar-li la funcionalitat, ja que
l’estat actual de la majoria dels volums
dificulta la seva manipulació i consulta,
alhora que redueix el seu valor estètic i
històric.

Pel que fa als magatzems, hem aconseguit augmentar l’espai dedicat a revistes, en el
Laboratori de Natura, amb la instal·lació de 65 metres lineals de prestatgeries aprofitades
de d’altres biblioteques que les havien desestimat.

5.3 Processament del fons documental
Hem emprès una sèrie d’actuacions enfocades a aplanar el camí cap a la nova ubicació de la
Biblioteca. Una d’elles s’ha ocupat de la col·lecció de Museologia i Museografia, que fins
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ara estava repartida en les dues seus actuals. Ha afectat 472 monografies, i a grans trets,
ha consistit en:






Trasllat de tots els llibres d’aquestes disciplines que es trobaven en el Museu
Martorell cap al Castell.
Normalització de les signatures: l’antiga biblioteca de Zoologia tenia tots els llibres
barrejats ordenats alfabèticament per l’autor, mentre que els provinents de l’antic
Museu de Geologia estaven indexats, i agrupats segons el contingut. Hem optat per
aquesta classificació, més en concordança amb les necessitats dels usuaris, i hem
homologat la signatura (codi de la Classificació Decimal Universal) de tot el conjunt,
canvi que ha requerit modificar i substituir la major part de les etiquetes, així com
consignar els canvis en el catàleg.
Revisió i normalització dels encapçalaments de matèria
Reordenació dels llibres en els prestatges

Hem incorporat al catàleg 105 mapes del fons propi pendent de catalogar.
Hem organitzat la secció de Material gràfic : plànols, làmines, pòsters...
Hem inventariat la col·lecció de separates d’Història de la Ciència del lle gat Gómez-Alba

Montserrat Navarro
Cap del Centre de Documentació

Barcelona, 17 d’octubre de 2016
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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
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