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Diagnòstic de la situació 
 
La Biblioteca de Catalunya, fundada el 1907, és la biblioteca nacional de Catalunya. Constitueix una peça 
fonamental del mapa cultural del país i és una institució nacional al servei del patrimoni, la recerca i la cooperació. 
Té una riquesa incalculable per  la diversitat dels fons i col·leccions  que posseeix. Disposa d’una important 
col·lecció de documents únics i rellevants per a la cultura catalana.  
Es conscient de la necessitat de redefinició i d’adaptació a les circumstàncies tecnològiques, socials, culturals i 
patrimonials del segle XXI. Ha elaborat el Pla Estratègic per definir els seus objectius i grans línies d’actuació per als 
propers cinc anys (2004-2008)  per aconseguir millorar i oferir uns serveis de qualitat  com a centre de consulta i 
recerca  universal en: 
     - els serveis als usuaris. 
     - els serveis de suport nacional: Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat,       Catàleg 
Col·lectiu de Catalunya, Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic, lideratge del canvi de format bibliogràfic a 
Catalunya, accions d’assessorament en preservació, normalització, informatització ,... i necessitats tecnològiques en 
tots els aspectes. 
      - els catàlegs existents. 
      - la catalogació dels fons pendents. 
      - l’ obertura de la Biblioteca a tota la població.       
 
Objectius 
 
1. Posar a disposició dels ciutadans de Catalunya el patrimoni documental de Catalunya.  
2. Identificació i conservació del patrimoni escrit, documental, gràfic i digital de Catalunya.. 
3. Adequar i desplegar i elaborar les normes necessàries relatives al patrimoni cultural català per garantir-ne la seva 
preservació i accessibilitat. 
4. Endegar nous projectes adreçats a la cooperació i formació dels professionals, i a l’avaluació de serveis i 
organitzacions.  
5. Avançar en la posada d’informació cultural i científica a la xarxa per configurar un entorn digital comú.  
6. Realitzar les obres d’ampliació i millora de la Biblioteca de Catalunya. 2ª fase. 
7.Presència i contribució al lleure, educació i recerca de la societat catalana. 
8. Difusió dels fons documentals. 
 
Activitats 
 
- Canvi de sistema de gestió bibliogràfica i de format de CATAMARC a MARC 21. 
- Digitalització  dels fons seleccionats  i difusió a través de la Web.   
- Digitalització, difusió i preservació de revistes catalanes antigues i dels documents dels clàssics catalans (Projecte 
ARCA i CLACA) .  
- Catalogació de fons  corrents i retrospectius.  
- Gestió dels recursos electrònics catalans (PADICAT) 
- Identificació, actualització i elaboració de l’inventari de fons patrimonials i publicació en la Web. 
- Increment i actualització  de les col·leccions i fons de la Biblioteca de Catalunya. 
- Gestió dels dipòsits per fer accessible els documents i rendibilitzar els espais. 
- Millora tecnològica i potenciació dels serveis virtuals . 
- Avaluació i millora dels serveis. 
-Seguiment del programa de preservació i conservació. 
- Elaboració del projecte d’obres d’ampliació i millora 
- Iniciar l’execució  de les obres. 
- Campanya de difusió a les universitats de l’àmbit de les humanitats.  
- Relació amb l’àmbit acadèmic per acollir classes pràctiques d’assignatures d’humanitats de les Universitats. 
- Realització exposicions: "25 anys de la fonoteca a la Generalitat" i "Bueno enquadernador" entre d’altres i 
publicació dels catàlegs respectius. 
- Publicacions  relacionades amb el fons de la Biblioteca: "Història de la Biblioteca de Catalunya" etc. 
-Organització de trobades professionals per a la formació, coneixement i intercanvi. 
 
Seguiment 
 
- Implementació del sistema i del format 21 que inclou la parametrització, formació, adequació de la normativa 
bibliogràfica. 
- Número de documents digitalitzats. 
- Número de títols de revistes i documents incorporats.  
- Número de documents processats. 
- Número de pàgines Web capturades i indexades i d’identificadors assignats. 
- Número de centres inclosos i de registres incorporats. 
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- Número de documents adquirits per donatiu, compra o dipòsit. 
- Número de llibres moguts. 
- Número de consultes als catàlegs informatitzats i a la biblioteca digitalitzada. Maquinari adquirit. Serveis 
informàtics oferts. 
- Revisió i millora dels processos i enquestes de satisfacció als usuaris. Peticions logístiques resoltes. 
- Número de documents enquadernats, restaurats i preservats. 
- Número de sessions i assistents amb les Universitats. 
- Número de documents exposats i de visitants. 
- Número de publicacions editades, distribució  i vendes. 
- Número d’assistències, participacions en congressos, seminaris, taules rodones etc. i ponències. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Preservar el patrimoni i la memòria. 
 

 




