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BiPaDi (Biblioteca Patrimonial Digital)

Portal que conté les còpies digitalitzades 
dels fons patrimonials, bibliogràfics i 
documentals de la Universitat de 
Barcelona.

Des de 2014

http://bipadi.ub.edu/

Infografia sobre BiPaDi
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http://bipadi.ub.edu/
https://magic.piktochart.com/output/21701202-infografia_bipadi_2017


Col·leccions del BiPaDi

43 Col·leccions

•Manuscrits i incunables
• Temàtiques: Medicina, Dret, Ciències 

naturals, Ciències, Història, Religió, 
Llengua
•Posseïdors (Col·legi de Cirurgia de 

Barcelona)
•Ordinacions i Estatuts
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Procedència dels fons patrimonials
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Fons antic i de reserva: +2000 manuscrits; +900 
incunables; +800 pergamins

Fons patrimonials segle XIX (i fons al domini públic) 

+150.000 llibres (XVI-XIX)

Fons personals i col·leccions especials: col·leccions úniques



Objectius
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Difusió

Conservació

Preservació digital

Internacionalització

Docència

Recerca



Projecte integral: 3 de 3
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Centre de 
digitalització

Sistema de 
preservació

Servidor de 
difusió



Projecte vinculat
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BiPaDi

Apadrina un 
document

Transcriu-me

Activitats 
docents i de 

recerca

Base de 
dades 

Impressors

Base de 
dades antics 
posseïdors

Taller de 
restauració

Els Tresors 
de la 

Universitat 
de Barcelona



Catàlegs d’impressors, editors i 
llibreters
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http://bipadi.ub.edu/cdm/landingpage/collection/catlib



Catàlegs d’impressors, editors i 
llibreters
•Objectiu Docència: Escola de Llibreria, 

Màster en Biblioteques i Col·leccions 
Patrimonials, curs de postgrau “El llibre 
antic”
•Objectiu Recerca: projectes I+D

•Planificació de la col·lecció (diferencia 
catàlegs de Reserva)
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Catàlegs d’impressors, editors i 
llibreters

• Es va iniciar al 2015

amb 33 documents,

ara 124  

i es continua actualitzant

+ antic 1656 + nou 1976
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Objectius de la col·lecció

•Difondre aquests fons, considerats 
menors

•Conservar (material efímer, paper de 
mala qualitat)

•Objecte d’estudi: història de la 
impremta, de la llibreria, circulació de 
llibres, bibliofília
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Procedència dels fons

CRAI Biblioteca de Biblioteconomia
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Procedència dels fons

• Comprats per la biblioteca/departament
• Màster i postgraus
• Projectes I+D

• Fons de reserva d’obres de referència del CRAI 
Biblioteca de Biblioteconomia

• Fons d’altres biblioteques: 
• CRAI Biblioteca de Lletres
• CRAI Biblioteca Pavelló de la República
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Catàlegs i bibliografies

CRAI Biblioteca de Biblioteconomia

• Escola de Bibliotecàries de la Diputació 
de Barcelona, escola pionera en estudis 
reglats a Espanya

• Fons de reserva molt important d’obres 
de referència. Catàlegs, bibliografies, 
etc.
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Catàlegs de la biblioteca universitària

CRAI Biblioteca de Lletres 

• Selecció de fons entre 10.000 caixes de 
material menor (material efímer): fullets, 
catàlegs de llibreters, fullets d’exposicions, 
etc.

• País: Catalunya i Espanya

• Valor afegit: segons editorials o llibreries 
(de finals del segle XIX, en ocasions molt 
rars)
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Catàlegs de les col·leccions privades

CRAI Biblioteca del Pavelló de la 
República 
• Selecció de catàlegs dels fons personals 

i col·leccions
•País: Catalunya, Espanya i Mèxic
•Valor afegit: materials de col·leccions 

privades relacionades amb activitats 
culturals i editorials
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Tipologies dels catàlegs
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Tipologies de catàlegs

Distribució per països: 

• Espanya (editorial Fama, Ramon 
Sopena, Gabriel Molina)

•Catalunya (Ed. Bosch, Joan Roca, 
Llibreria Joan Bta Batlle, Editorial Reus)

• França, Anglaterra, Alemanya, Itàlia, 
Suïssa,Holanda
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Tipologies de catàlegs

• Catàlegs d’editorials
• Catàlegs de llibres en venda a llibreries
• Catàlegs de biblioteques privades
• Llibres rars i preciosos (Maggs Bross), de vell, 
• Compra-venda de col·leccions privades i 

subhastes
• Generals i especialitzats per matèries, nivell 

universitari (Deville), religió, jurisprudència, 
ciències, etc.
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Moltes gràcies!

© CRAI Universitat de Barcelona, maig 2017


