
CONÈIXER LA BIBLIOTECA DE RESERVA



On som i quan pots venir?

Localització:  Ubicada dins la Biblioteca 
de Lletres. Entrada des de la Sala Piferrer. 

Adreça:
 

Gran Via de les Corts Catalanes, 585.  
 08007 Barcelona

Telèfon: 93 403 53
 

13 / 93 403 57 93
Fax:

 
93 403 53 24

Horari: Dl‐Dv: de 8:30 a 20.30 h. 

(Recollida  de llibres a les 20.15).



La biblioteca de Reserva custodia els fons 

bibliogràfics antics fins a principis del segle 

XIX.

La majoria del fons prové
 

de les col∙leccions 

dels convents desamortitzats que van ser 

destinades a la formació
 

de les biblioteques 

provincials i universitàries. 

És una col∙lecció
 

molt important tant pel 

nombre com per la riquesa dels volums

que custodia.

Fons



Hi ha 5 col∙leccions ben diferenciades:

• Manuscrits:
 

2.177, el més antic del segle X. La peça més emblemàtica és la 
 Crònica de Jaume I de 1343

• Incunables: 975 exemplars de 772 edicions

• Impresos des del segle XVI al XVIII
 

(concretament fins 1820): al voltant de 
 120.000 volums

• Gravats:
 

més de 8.000 gravats en làmines soltes

• Pergamins: 890 pergamins



Espais

La consulta del fons de Reserva

 
es realitza a la seva sala de consulta, que disposa de 15       

 punts de lectura. 



També

 
s’ofereix una sala especial per a les visites de protocol i per als professors 

 que vulguin impartir classes amb material de la Biblioteca de Reserva, amb 12 punts 

 de lectura



Per consultar un document

• La primera vegada que s’acudeix a la Biblioteca de Reserva 
cal enregistrar‐se com a lector omplint el formulari pertinent

• Omplir les butlletes de sol∙licitud de documents i entregar‐les al 
personal bibliotecari de la sala juntament amb un document d’identitat

• L’entrega de la documentació
 

sol∙licitada és gairebé
 

immediata

• Cal llegir detingudament les normes
 

per a la consulta

http://www.bib.ub.edu/biblioteques/reserva/consulta/#c2387


Catàlegs

El catàleg automatitzat recull part del fons de Reserva, però no la seva 
totalitat.
Podem acotar els diferents tipus de cerca a fons antic a partir de l’opció
del desplegable que apareix sota el criteri de “catàleg complet”. 
Cal recordar que aquesta modalitat recull els documents fins a l’any 1901.

http://cataleg.ub.edu/
http://cataleg.ub.edu/


Dins la modalitat de Registre complet, sota l’epígraf “Exemplar”

 
trobem les 

 característiques particulars de cada còpia. En cas de diversos exemplars d’una mateixa 

 edició, és important mirar quin d’ells interessa més segons el seu estat de conservació.



Hi ha una opció

 
especial per llibre antic per cercar a partir de “lloc d’impressió”. 

Cal recordar que queda indexat per país i a continuació

 
per ciutat.

Per exemple, la primera pantalla de cerca per Espanya:



Els impressors es troben indexats dins el camp autor. Són ràpidament reconeixibles ja 

 que darrere el seu nom apareix la menció

 
“(impr.)”. Igualment, els antics posseïdors es 

 troben al mateix índex amb la menció

 
(ant. pos.)



Dins aquest catàleg en línia, podem trobar els següents tipus de fons de la 

Biblioteca de Reserva:

Manuscrits: els introduïts a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes més gairebé

 150 més

Incunables: tots

Impresos dels segles XVI fins l’any 1820: aproximadament la meitat del fons 

Gravats: la majoria de gravats espanyols

Per tal de completar la cerca en els casos en què

 
no s’han trobat els 

documents cercats al catàleg en línia cal consultar els següents catàlegs 

manuals:

http://cataleg.ub.edu/


Per als manuscrits:

• F. Miquel Rosell. Inventario general de manuscritos

 
de la biblioteca de la 

Universidad

 
de Barcelona. Madrid, 1958‐1969. 4 v. + 7 carpetes d'índexs 

per als manuscrits nº

 
1 al 2030.

Amb accés virtual a través del Dipòsit Digital de la UB

• Pels manuscrits 2031 fins al 2177 hi ha un inventari. 

Per als impresos:

• Catàleg cedulari ordenat per autors i obres anònimes ubicat a la Biblioteca de 

Lletres

• Catàleg inventari de fotografies de portada ordenat per autors i obres anònimes 

ubicat a la Biblioteca de Lletres

Per als gravats: 

• Inventari en un llibre de registre ubicat  a la Biblioteca de Reserva
Per als pergamins:

• Inventari en fitxes ubicat  a la Biblioteca de Reserva

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/18347
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bibs/reserva/mscat.pdf


Reprografia

La reproducció
 

de material antic no és permesa en autoservei (només amb 

càmera digital i com a màxim 10 fotografies per document sense flaix, previ

avís als bibliotecaris).

Hi ha dues modalitats per sol∙licitar reproduccions:

• A través del Servei de Préstec Interbibliotecari
• Des de la Biblioteca de Reserva: cal omplir les sol∙licituds de còpia, 

indicant la modalitat desitjada, paper o digital, i el tipus de suport en aquest

darrer cas. 

Les tarifes de reproducció
 

es troben a la pàgina web 

http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec-interbibliotecari/
http://www.bib.ub.edu/serveis/tarifes-serveis/


Projectes
 

especials
 

a la Biblioteca de Reserva

1‐

 
Bases de dades

 
a partir de la catalogació

 
de fons

 
antic:

• Marques d’impressor

• Antics
 

posseïdors

2‐

 
Col∙leccions

 
especials

 
a la Memòria

 
Digital de Catalunya

• Marques d’impressors

 
catalans

 
(en projecte)

• Gravats
 

en làmines soltes (en projecte)

3‐

 
Relaciones de sucesos

La Biblioteca de Reserva va iniciar el 2008 una col∙laboració

 
amb el Grupo

 
de

Investigación

 
de Relaciones de Sucesos

 
en la Península Ibérica

 
amb la finalitat 

d’introduir les relacions de la Biblioteca al Catálogo

 
y Biblioteca Digital de 

Relaciones de Sucesos

 
(siglos

 
XVI‐XVIII).

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/impressors/cerca.htm
http://rosalia.dc.fi.udc.es/relaciones/
http://rosalia.dc.fi.udc.es/relaciones/
http://rosalia.dc.fi.udc.es/RelacionesSucesosBusqueda/FindSimpleSearchConditions.do;jsessionid=F70173939241F72FC886372047A55FA7
http://rosalia.dc.fi.udc.es/RelacionesSucesosBusqueda/FindSimpleSearchConditions.do;jsessionid=F70173939241F72FC886372047A55FA7


S’

 
hi poden trobar descrites més de

 
800 edicions de la Biblioteca de Reserva,

de les quals una petita part és consultable ja en línia a text complet.

Actualment es continua la feina d’introducció

 
de noves fitxes i de digitalització.

4‐

 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

La Biblioteca de Reserva compta amb un portal propi dins la Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes . La seva participació

 
va iniciar‐se l’any 2006 i actualment s’hi 

 troba un centenar d’obres amb la seva digitalització

 
a text complet

5‐

 
Portades de Barcelona del segle XVI

Totes les portades dels llibres impresos a la ciutat de Barcelona durant el segle XVI 

 han estat digitalitzades i la imatge es pot veure a l’enllaç

 
que apareix a la fitxa del 

 catàleg

http://bib.cervantesvirtual.com/portal/universitatbarcelona/
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/universitatbarcelona/
http://cataleg.ub.edu/record=b1871460~S3*cat


6‐

 
Fons Grewe

Part del fons antic de la col∙lecció

 
Grewe

 
de gastronomia i alimentació

 
ha estat 

digitalitzat a text complet, accessible des del catàleg i des de la col∙lecció

 
digital 

“Fons Grewe”

7‐

 
Juntas

 
Literarias

195 dissertacions mèdiques

 
llegides per professors del Reial Col∙legi de Cirurgia

de Barcelona, amb l'assistència d'estudiants i docents, que amb posterioritat 

s’enriquien amb la crítica o els comentaris d’altres professionals.

La descripció

 
i inventari del fons es pot trobar a la pàgina web i properament 

s’introduiran les digitalitzacions a la Memòria Digital de Catalunya.

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/imatges/llibres/grewe.htm
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/imatges/llibres/grewe.htm


Altres informacions de la Biblioteca de Reserva

Dins la pàgina web de la Biblioteca de Reserva es poden trobar informacions

interessants, apart de la descripció

 
del fons. 

• Guia temàtica: recull de recursos d’informació

 
en línia relacionades amb el món 

de llibre antic.

• Bloc: notícies setmanals que recullen informacions de la biblioteca o altres 

esdeveniments d’interès per l’estudiós de llibre antic.

• Vitrines: recull de mostres virtuals, expositors i notícies

• Peces de Reserva en exposicions externes: relació
 

de les exposicions en curs o 

passades que han comptat amb la presència de documentació

 
de Reserva

http://www.bib.ub.edu/biblioteques/reserva/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/llibre-antic/
http://blocbibreserva.ub.edu/
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/reserva/vitrines-anteriors/
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/reserva/serveis/peces-exposades/


Moltes gràcies!
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