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Manuals

  Preservació i conservació de fons bibliogràfics

El  manual  de  preservación  de  bibliotecas  y  archivos  del  NDCC/  Sherelyn  Ogden. 
Chile: Northeast Document Conservation Center, 2000
Manual de preservació del Northeast Document Conservation Center dels EUA. 
Té com a finalitat proporcionar informació bàsica i pràctica, per tal que el personal de 
biblioteques  i  arxius  no  especialitzat  en  conservació,  pugui  aplicar  els  principis 
fonamentals de preservació.
Text complet:
http://www.nedcc.org/resources/downloads/spplam3.pdf
[Consulta: 8 de novembre de 2010]
 
El  patrimonio  bibliográfico  y  documental  claves  para  su  conservación  preventiva / 
Bello, Carme; Borrell i Crehuet, Àngels. Madrid: Trea, 2001. 158 p. ISBN: 978-84-9704-
033-4
Aquest llibre pretén ser una guia per als professionals de l’àmbit de l'arxivística i de la 
biblioteconomia. Explica les causes que provoquen la degradació d’aquests materials i 
detalla mesures d’actuació per evitar-ho. 

   Tractament i manipulació de documents (element básic de la
política de preservació):

IFLA - Principios para el cuidado y manejo de material de bibliotecas
Compilado y editado por Edward P. Adcock, IFLA-PAC, 1999, 100 p.
Proporciona informació bàsica per tal d’ajudar a les biblioteques a establir una actitud 
responsable en el tractament de les seves col·leccions i a formular una política positiva 
per al futur de les mateixes.
Text complet: 
http://www.dibam.cl/publicaciones/publ_rec_13_Adcock.PDF
[Consulta: 8 de novembre de 2010]

Bones practiques i principis de manipulació dels materials d’arxius i biblioteques.
Fullet  editat  per  la  Biblioteca  de Catalunya,  2007,  pretén servir  de  guia,  tant pels 
treballadors de biblioteques/arxius com pels seus usuaris, quan a la  manipulació i cura 
de manuscrits, documents impresos i llibre.

http://www.dibam.cl/publicaciones/publ_rec_13_Adcock.PDF
http://www.nedcc.org/resources/downloads/spplam3.pdf


 Preservació de desastres

Resum dels components clau d’un pla de prevenció de desastres: com prevenir-los, 
com  reduir  els  danys,  activitats  per  proporcionar  una  resposta  immediata, 
procediments de recuperació i de rehabilitació dels materials danyats…
 
http://www.lyrasis.org/Preservation/Resources-and-Publications/Contenido-del-
Plan-de-Prevencion-de-Desastres.aspx
[Consulta: 8 de novembre de 2010]

 Manual  de  planificación  y  prevención  de  desastres  en  archivos  y  bibliotecas 
/Fundación Histórica Tavera, Instituto de Seguridad Integral de la Fundación Mapfre 
Estudios. Edición corregida y revisada por Arsenio Sánchez Hernampérez.- Madrid: 
"Fundación Histórica Tavera", 2000.- 111 p.
Obra dirigida a tots els responsables d’arxius i biblioteques, amb l’objectiu de que la 
prevenció  de  catàstrofes  formi  part  de  les  seves  tasques  laborals.  El  pla  que  es 
planteja es aplicable tant als centres grans com als petits, ja que intenta adaptar-se a 
tot  a  tipologia  d'institucions,  en  funció  de  les  seves  necessitats  i  dels  recursos 
disponibles.

 Preservació i conservació de suports audiovisuals

Conservación preventiva de soportes audiovisuales: imágenes fijas y en movimiento / 
Carlos Daniel Luirette y Raúl Daniel  Escandar. Buenos Aires: Alfagrama Ediciones, 
2008. 151 p. : il. ISBN 978-987-13-0538-4.
El  propòsit  d’aquest  document  és  la  conservació  dels  recursos  audiovisuals: 
fotografies, diapositives, microformes, pel·lícules, vídeos i DVd’s.
L’objectiu:  intentar  que  les  biblioteques  implementin  polítiques  preventives  de 
conservació basades en el coneixement.

La preservación de los recursos digitales. El reto para las bibliotecas del s.XXI / Alice 
Keefer,Núria Gallart. Barcelona: UOC, 2007. 229 p. ISBN 9788497885676.
Aquest document vol oferir als bibliotecaris una introducció a l'estat de la qüestió del 
tema de la preservació dels recursos digitals i abarca tant els principals obstacles per 
aquesta preservació com les iniciatives que busquen solucions per aconseguir la 
preservació d'aquests tipus de documents.
http://books.google.es/books?
id=TTTAGtozu3gC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=preservacio+publicacions+en+s
%C3%A8rie&source=bl&ots=2dpNMi_vuZ&sig=AVsnOdxQM0uijJ7RBPJX9BvbL24&hl
=es&ei=5FmOS_SnKpX-
mQP04NiqCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CBMQ6AEwBA#v=
onepage&q=&f=false
[Consulta: 8 de novembre de 2010]

Directrices para la Preservación del Patrimonio Digital 

Document  elaborat  per  la  UNESCO i  per  la  Biblioteca Nacional  d’Austràlia.  Conté 
directrius  generals  i  tècniques  per  a  la  preservació  del  creixent  patrimoni  digital 
mundial i per a l’accés permanent al mateix. 

http://books.google.es/books?id=TTTAGtozu3gC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=preservacio+publicacions+en+s%C3%A8rie&source=bl&ots=2dpNMi_vuZ&sig=AVsnOdxQM0uijJ7RBPJX9BvbL24&hl=es&ei=5FmOS_SnKpX-mQP04NiqCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CBMQ6AEwBA#_blank
http://books.google.es/books?id=TTTAGtozu3gC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=preservacio+publicacions+en+s%C3%A8rie&source=bl&ots=2dpNMi_vuZ&sig=AVsnOdxQM0uijJ7RBPJX9BvbL24&hl=es&ei=5FmOS_SnKpX-mQP04NiqCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CBMQ6AEwBA#_blank
http://books.google.es/books?id=TTTAGtozu3gC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=preservacio+publicacions+en+s%C3%A8rie&source=bl&ots=2dpNMi_vuZ&sig=AVsnOdxQM0uijJ7RBPJX9BvbL24&hl=es&ei=5FmOS_SnKpX-mQP04NiqCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CBMQ6AEwBA#_blank
http://www.lyrasis.org/Preservation/Resources-and-Publications/Contenido-del-Plan-de-Prevencion-de-Desastres.aspx
http://www.lyrasis.org/Preservation/Resources-and-Publications/Contenido-del-Plan-de-Prevencion-de-Desastres.aspx


 Prevenció de desastres

Plan de Prevención de desastres/ Lyrasis. Resum dels components clau d’un pla de 
prevenció  de  desastres:  com  prevenir-los,  com  reduir  els  danys,  activitats  per 
proporcionar una resposta immediata, procediments de recuperació i de rehabilitació 
dels materials danyat.
 
http://www.lyrasis.org/Preservation/Resources-and-Publications/Contenido-del-
Plan-de-Prevencion-de-Desastres.aspx
 [Consulta: 8 de novembre de 2010]

 
Manual  de  planificación  y  prevención  de  desastres  en  archivos  y  bibliotecas 
/Fundación Histórica Tavera, Instituto de Seguridad Integral de la Fundación Mapfre 
Estudios. Edición corregida y revisada por Arsenio Sánchez Hernampérez.- Madrid: 
"Fundación Histórica Tavera", 2000.- 111 p.
Obra dirigida a tots els responsables d’arxius i biblioteques, amb l’objectiu de que la 
prevenció  de  catàstrofes  formi  part  de  les  seves  tasques  laborals.  El  pla  que  es 
planteja es aplicable tant als centres grans com als petits, ja que intenta adaptar-se a 
tot  a  tipologia  d'institucions,  en  funció  de  les  seves  necessitats  i  dels  recursos 
disponibles.

Portals de recursos

Preservació i Conservació (Bloc)

http://preservacionconservacion.blogspot.com/
 
Bloc titulat “Preservació i conservació” creat per la professora Maria Elvira Silleras de 
la facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB.
Tot  i  no  estar  molt  actualitzat,  ofereix  enllaços  a  institucions,  publicacions, 
esdeveniments  i  a  proveïdors  de  materials  per  a  emmagatzemar  i  restaurar; 
interessants! 

Hemeroteques digitals

RACO.
RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) és un repositori cooperatiu des del que 
es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, 
culturals i erudites catalanes. 

La principal finalitat de RACO és augmentar la visibilitat i consulta de les revistes que 
inclou i difondre la producció científica i acadèmica que es publica a revistes catalanes, 
així com la seva preservació. 

http://www.raco.cat/
[Consulta: 8 de novembre de 2010]

http://www.raco.cat/
http://preservacionconservacion.blogspot.com/
http://www.lyrasis.org/Preservation/Resources-and-Publications/Contenido-del-Plan-de-Prevencion-de-Desastres.aspx
http://www.lyrasis.org/Preservation/Resources-and-Publications/Contenido-del-Plan-de-Prevencion-de-Desastres.aspx


O2 (Universitat Oberta de Catalunya).
El Repositori Institucional de la UOC dóna accés a les publicacions digitals en accés 
obert produïdes per la UOC en les activitats de recerca, docència i gestió. Inclou 
articles, ponències, materials didàctics, treballs finals de carrera, tesis doctorals, etc., 
amb la finalitat de recollir, preservar i organitzar la producció científica i la memòria de 
la UOC, i sobretot de difondre-les i d’augmentar-ne així la visibilitat i l’impacte.

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/?locale=ca
[Consulta: 8 de novembre de 2010]

Youkioske.
Web amb gran quantitat de publicacions en sèrie de diferents temàtiques i que es 
poden visualitzar des de la mateixa web, sense necessitat de descarrega.

http://www.youkioske.com/
[Consulta: 8 de novembre de 2010]

Articles 

Palau Sallent, Domènec. “Preservació i conservació dels fons bibliogràfics de la UB”. 
Ítem: revista de biblioteconomia i documentació. Any 2009, Núm. 51, p.127-130

“Les biblioteques i els arxius (incloent-hi els universitaris) no són tan sols centres de 
formació i d’estudi del present, sinó també un lloc per conservar i preservar els llibres i 
documents, per deixar testimoni escrit  del passat que hem heretat, del present que 
estem creant i del futur que estem projectant.
D’aquesta manera la història continua fent el seu camí, que es el nostre camí.”
 
Bello, Carmen; Borrell, Àngels. "Conservació preventiva dels fons bibliogràfics: control 
i avaluació de l’estat del fons". Ítem: revista de biblioteconomia i documentació. Any 
2003, Núm. 35, p. 73-98.
 
Defineix quines són les causes de degradació més freqüents del material bibliogràfic. 
Proposa  una  sèrie  de  mesures  preventives  de  conservació  bàsiques  i  criteris 
d'avaluació de l'estat de conservació del fons. Inclou adreces de proveïdors i de tallers 
de restauració especialitzats en fons bibliogràfic
Text complet: 
http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22607/22441
[Consulta: 14 de novembre de 2010]

Institucions

 Nivell Català

SEPIC (BC).
El Servei d'Emmagatzemament, Preservació i Conservació (SEPIC) de la Biblioteca de 
Catalunya té adquirida la missió de conservar, restaurar i oferir un suport alternatiu als 
fons documentals de la institució i alhora, també col·laborar i oferir suport en aquest 
àmbit  a  institucions  i  entitats  que  disposin  fons  documentals  que  formin  part  del 
patrimoni bibliogràfic de Catalunya.
http://www.bnc.cat/sprof/conservacio/conservacio.php
[Consulta: 8 de novembre de 2010]

http://www.bnc.cat/sprof/conservacio/conservacio.php
http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22607/22441
http://www.youkioske.com/
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/?locale=ca


MDC. Memòria digital de Catalunya.
La Memòria digital de Catalunya és un repositori cooperatiu de diferents institucions 
catalanes des del que es poden consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades 
de revistes catalanes antigues, a més de fotografies, mapes, cartells, ex-libris, etc. 
relacionats amb Catalunya. La principal finalitat de la MDC és augmentar la visibilitat i 
consulta del patrimoni català. 
http://mdc.cbuc.cat     
[Consulta: 8 de novembre de 2010]

http://mdc.cbuc.cat/
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