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Aquesta presentació consta de dues parts ben diferenciades. En la primera s’explica 
la funció i els objectius del BiPaDi (Biblioteca Patrimonial Digital de la Universitat 
de Barcelona) i la seva relació amb d’altres projectes que posen en valor la tasca de 
difusió, conservació i preservació digital dels importants fons bibliogràfics, des de 
manuscrits, incunables fins a impresos dels segles XVI al XIX, que custodia el 
CRAI de la Universitat.  
La segona part destaca una de les col·leccions digitals, la de “Catàlegs d’impressors, 
editors i llibreters” com un clar exemple de col·laboració del CRAI amb facultats 
de la Universitat, per oferir el material digitalitzat com un banc de dades i matèria 
primera, per realitzar estudis de recerca i docència. Es detalla la procedència i 
origen dels catàlegs que han estat digitalitzats, la seva tipologia  el valor afegit que 
pot aportar el seu estudi, a la història de la impremta i de la llibreria en general, però 
especialment a Catalunya i Espanya. 
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JUDIT CASALS PARLADÉ és la responsable de la Unitat de Projectes del CRAI des de 
l’any de la seva creació al 2004 i diplomada en Biblioteconomia i Documentació i llicenciada 
en Història medieval per la Universitat de Barcelona. Les tasques que es desenvolupen a la 
Unitat de Projectes són desenvolupar nous projectes, habitualment a l'entorn de la biblioteca 
digital i la coordinació, la supervisió i el manteniment de projectes ja iniciats. Els seus àmbits 
d'actuació són cinc: nous projectes i prospecció tecnològica; web; màrqueting i difusió en 
xarxes socials; repositoris i col·leccions digitals. 
Pel que fa als repositoris es gestionen i es coordinen tots els repositoris digitals gestionats pel 
CRAI, tant els que ofereixen la producció científica de la UB com el Dipòsit Digital de la UB i  
el RCUB (Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona), com els que arxiven fons 
patrimonials com el BiPaDi, i la MDC (Memòria Digital de Catalunya). Des d’aquesta unitat 
també es coordinen els repositoris consorciats amb el CSUC. 
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