
La BC és la biblioteca nacional. Té la 
missió de recollir, conservar i 
difondre el patrimoni català. Rep el 
Dipòsit Legal del que es publica a 
Catalunya, i recull col·leccions i fons 
relacionats amb la cultura  
catalana, els fons especials

Introducció

4 milions de documents, des d'un pergamí del s IX fins 
a les darreres publicacions electròniques, passant per 
manuscrits medievals i moderns, mapes i 
cartells, incunables, partitures impreses i 
manuscrites, llibres, enregistraments sonors i 
audiovisuals,  fotografies, revistes i 
diaris, epistolaris, fulls solts

Col·lecció

Fons generals i moderns : anàlisi de dades 
estadístiques de 2014
Col·leccions especials i fons de reserva : anàlisi de 
dades estadístiques 2010-2014

Metodologia

Qui consulta la col·lecció

Què es consulta

Quin ús se’n fa

Objectiu

Les col·leccions de la BC : quan els números parlen

Efemèrides  planificació de 
digitalització  dels fons 
relacionats, avaluació de l’estat de 
conservació, descripció i 
catalogació, etc.

Nombre elevat peticions del personal intern 
canvis de procediment en la petició i lliurament 
de documents 

Documents d’ús intensiu digitalització : per 
exemple,  el Ms. 729 (ja digitalitzat), el Diario
de Barcelona

Ús públic de reproduccions de documents
167 peticions per exposicions, edició de llibres i revistes, documentals, xarxes
socials, etc.

• Monografies modernes: 62%
• Reserva o col·leccions especials: 23%
• Publicacions periòdiques : 13%                                                                                               
• Enregistraments sonors i audiovisuals : 2,4%                             

Què es consulta?
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Matèries de recerca nous lectors 2014

La consulta de publicacions periòdiques digitalitzades 
supera amb escreix la de la presencial. ARCA (Arxiu de 
Revistes Catalanes Antigues) va rebre el 2014 més 
d’un milió de consultes. 
S’ha analitzat amb més detall una selecció de 
publicacions de caràcter històric. Totes es troben 
digitalitzades a ARCA, tret del Diario de Barcelona, que 
ha rebut una consulta significativament més alta. Es 
podria afirmar, per tant, que la digitalització és útil. 

Usuaris externs: 45.000 el 2014

Usuaris interns: Personal de la BC  (ca. 50 persones)
Catalogació retrospectiva
Documentar les catalogacions i les adquisicions
Informació bibliogràfica
Preparar exposicions
Digitalitzar
Enquadernació i restauració
Servei d’obtenció de documents
Gestionar el préstec consorciat a les universitats (PUC)

Qui consulta la col·lecció?

Quin ús se’n fa?

Conclusions : propostes de millora

70.000 
consultes el 

2014
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14ES JORNADES CATALANES D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ Autores : Iris Torregrossa, Marga Losantos 
Barcelona, 2, 3 i 4 de març de 2016

Ús de documents per exposicions
16 exposicions internes  -- 911 documents
20 exposicions externes  -- 135 documents

Visites
Mostres de documents – 134 documents
exposats

Consulta
Investigar,  llegir, préstec, etc.

El fons més consultat, tant pels 
investigadors externs com pel 
personal de la BC ha estat el de 
Reserva Impresa i Col·leccions 
Especials (RICE).  Dins 
d’aquest, destaquen les 
col·leccions dels Fullets Bonsoms i 
la Reserva Catalana Aguiló. 
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Esquella Publicitat Cu-cut!

Consulta d’algunes publicacions
periòdiques en paper


