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Panorámica divulgativa del món bibliotecari espanyol en el marc de
la celebrado del 59é Congrés de I'lFLA a Barcelona, I'agost d'enguany. Se n'a-
punten els precedents histories i se'n descriu I'organitzacio actual. S'ofereixen
algunes dades básiques sobre la lectura pública, les biblioteques escolars, uni-
versitáries, especialitzades i de recerca, així con sobre la Biblioteca Nacional. En
cada cas s'analitzen el marc legal, l'estructura, els desenvolupaments tecnoló-
gics i els programes de cooperació en curs. Finalment, s'esbossen les línies ge-
nerals d'evolució del mercat de la informació i es descriuen breument la formació
dels professionals i les seves associacions.

Introdúcelo: Marc general

El país que acull la celebració del Congrés de I'IFLA de 1993 está configurat
per una serie de característiques geográfiques que n'han determinat, en

part, la historia. La seva situació a l'extrem sud-oest d'Europa i la seva condició
peninsular, a les ribes del Mediterrani i de l'Atlántic, l'han convertit en un Hoc pri-
vilegiat, cru'illa de civilitzacions i cultures i punt de confluencia i barreja de les mes
diverses tradicions.

D'una banda, immersa a Europa i havent participat plenament en la gestació
de la seva cultura des de l'época de la colonització grega del Mediterrani; de l'al-
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1. Aquest treball, encomanat per I'IFLA, ha esta publicat a IFLA Journal, vol. 19, no. 2 (1993). El
seu propósit es donar a conéixer ais congressistes que assisteixen al Congrés de Barcelona la
situació bibliotecária a Espanya; es per aixó que el seu enfocament es volgudament general i
divulgatiu.
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tra, receptora de la millor tradició científica, artística i literaria del món árab i jueu
a través d'una convivencia, sovint pacífica i productiva, de vuit segles; finalment
projectada sobre el continent americá, Espanya es troba actualment integrada,
no tant sois geográficament, sino políticament i económica en el marc de la
Comunitat Europea, i alhora en condicions i amb vocació de pont entre aquesta
realitat i els pobles de Llatinoamérica i del Magreb.

L'Estat espanyol mateix, amb 504.750 Km2 i 38.425.679 habitants es pro-
ducte de la confluencia de tradicions culturáis, polítiques i fins i tot jurídiques que,
al llarg deis segles, havien anat configurant personalitats col-lectives, llengües i
cultures prou diverses. Fruit d'aquesta realitat es Tactual organització de l'Estat
en comunitats autónomes.

Antecedents bibliotecaris

L'estructura bibliotecária de l'Estat espanyol cal situar-la al s.XIX, i mostra en
la seva configuració una forta influencia francesa.

La Biblioteca Real, espanyola, creada el 1711, es anomenada el 1836
Biblioteca Nacional. D'altra banda, una llei desamortitzadora de íes propietats re-
ligioses (1835) permet que, amb els fons religiosos i erudits es créín Bibliotecas
Públicas Provinciales a totes les capitals de provincia i n'assigna la cura a les ins-
titucions docents.

Establertes aqüestes biblioteques, en les quals podem veure l'empremta de
la Revolució Francesa, el pas següent será dotar-les d'un eos de funcionaris: el
Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos (1858) que tindrá
com a missió conservar els fons bibliográfics requisáis.

Aquests orígens serán la causa que les biblioteques espanyoles ofereixin, du-
rant anys una imatge mes propera a l'erudició que no pas a la lectura pública.

Amb el temps apareixen, a diferents punts de l'Estat, iniciatives bibliotecáries
directament orientades vers la lectura pública. Així a Astúries alguns municipis i
diverses organitzacions obreres promouen biblioteques publiques de gran vitali-
tat; a Catalunya el 1915 les autoritats locals inicien una planificació bibliotecária
fonamentada en una biblioteca erudita, la Biblioteca de Catalunya, una xarxa de
biblioteques publiques, tipus Carnegie, i una escola, amb un alt nivell d'exigéncia,
per a la formado de professionals. Cal destacar que totes aqüestes institucions
encara perduren.

A nivell d'Estat, caldrá esperar la Segona República (1931-39) perqué es pro-
dueixin canvis rápids i significatius, provocáis per la sensibilizado deis intel-lec-
tuals i dels politics del moment per la cultura.

En aquest període trobem abundosa legislado bibliotecária: la Biblioteca
Nacional es reestructura i augmenta considerablement els seus pressupostos; la
universitat integra, per primera vegada, la biblioteca dins de la seva propia es-
tructura (1932); els ciutadans col-laboren amb entusiasme a difondre la lectura
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pública (Misiones Pedagógicas); s'eixampla i es diversifica el eos funcionarial
amb la creació del Cuerpo de Auxiliares de Archivos y Bibliotecas (1934), prepa-
rat per al treball amb l'usuari. En definitiva, el II Congrés de I'IFLA (1935) arriba a
un país en plena euforia bibliotecária.

La Guerra Civil (1936-39) no aturará aquesta política. La primera planificació
bibliotecária d'abast estatal fou formulada el 1938 per Maria Moliner des de
Valencia, on radicava el Govern república. El resultat final de la contesa, no obs-
tant, anul-lará tots aquests projectes i iniciará una etapa ben diferent.

D'entrada, no será fins al 1947 que surt el primer decret que crea l'aparell le-
gislatiu de l'actuació bibliotecária franquista i caldrá esperar al 1952 per veure
publicat el Reglamento Nacional de la Lectura. No hi ha cap pressa a organitzar
la lectura pública, les característiques básiques de la qual serán, durant uns 40
anys, les d'una organització rígidament organitzada en la teoría, pero poc coordi-
nada a la práctica.

Peí que fa a les biblioteques universitáries en aquesta época, dividides pels
seus orígens histories entre dues competencies diferents -cultura i educado-,
mai no disposaren de pressupostos adients. La Biblioteca Nacional tampoc no
va meréixer cap atenció especial durant el franquisme.

Malgrat tot en aquest llarg període es creen algunes institucions significatives,
apareix la Bibliografía Nacional, i els bibliotecaris es preocupen per iniciar nous
servéis i per mantenir contactes internacionals.

Context politic bibliotecari actual

Amb el final de la Dictadura (1975) l'Estat entra en un període d'importants
canvis politics: la Constitució espanyola (1978) restableix les llibertats i estructu-
ra l'Estat en 17 comunitats autónomes, cadascuna amb govern i parlament pro-
pis, sota un govern central. A partir de 1980 s'inicia un procés de transferencia
de competencies i de mitjans de finangament que a cada comunitat autónoma
es diferent i que afectará les biblioteques des de diversos angles. Vegem-ne al-
guns:
- La cultura, i amb aquesta, la lectura pública, esdevé competencia absoluta de

les comunitats autónomes, dins el seu territori respectiu.
- Quant a l'educació, algunes comunitats autónomes teñen competencia en

aquest tema, mentre que d'altres no. En tot cas, existeix un marc legal gene-
ral per a tot l'Estat, tant peí que fa referencia a l'educació obligatoria (Ley
Orgánica del Derecho a la Educación, i Ley de Ordenación General del Siste-
ma Educativo LOGSE), com respecte ais nivells superiors de l'ensenyament
(Ley de Reforma Universitaria, LRU). Aqüestes liéis condicionen el desenvolu-
pament de les biblioteques deis diferents centres docents.

- La investigado es competencia de l'Estat central a nivell de política general i
planificació. També hi ha algunes iniciatives en comunitats autónomes molt
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determinades, que mantenen línies própies de treball, polítiques de creado de
bases de dades própies o generals, etc. D'altra banda, cal destacar la im-
portancia de la iniciativa privada en aquest camp.
Transferides una serie de competencies bibliotecáries básiques, l'Estat con-

serva institucions clau: la Biblioteca Nacional, i les Bibliotecas Públicas Provin-
ciales resten sota titularitat estatal, encara que s'encomana la gestió d'aquestes
darreres a la comunitat autónoma corresponent. L'Estat es reserva així mateix el
dret i la responsabilitat de dissenyar el sistema bibliotecari i de crear les eines ne-
cessaries per fomentar-ne la cooperació. Dins d'aquesta línia, el Real Decreto
565/1985, peí qual s'estableix ¡'estructura orgánica del Ministerio de Cultura,
crea la Dirección General del Libro y Bibliotecas i, a nivell de Sots-direcció
General, el Centro de Coordinación Bibliotecária.

La política del Ministerio de Cultura té una orientació triple: en primer Hoc,
s'ocupa de potenciar les Bibliotecas Públicas del Estado, millorant-ne infrastruc-
tures i equipaments. En els darrers tres anys tan sois, s'han fet actuacions arqui-
tectóniques per valor de gairebé de 9.000.000.000 PTA, i actualment encara hi
ha importants projectes en curs. A mes, el 1989 es va elaborar un Plan de
Informatización de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado, la situació de la
qual es, en aquests moments de 34 biblioteques informatitzades de les 51 que
configuren el total.

Una segona línia d'actuació del Ministerio es fomentar la coordinado biblio-
tecária. En aquest sentit cal entendre l'elaboració del Reglamento de Bibliotecas
Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas, sistema que es crea
per donar una major coherencia i efectivitat a les diferents biblioteques de tot
l'Estat espanyol que ofereixen servéis al public, sigui quina sigui la seva tipología.
Encapcala el Sistema la Biblioteca Nacional, i s'hi contemplen les Bibliotecas
Públicas del Estado, les biblioteques deis diferents ministeris i altres organismes
de l'Administració. Se n'exclouen expressament les biblioteques escolars, pero
en canvi s'hi integren les de les universitats publiques, les de les academies i
també les "xarxes o sistemes de biblioteques d'institucions publiques o priva-
des", i fins i tot les "biblioteques d'excepcional interés que s'hi incorporin per
mitjá d'un conveni al Ministeri de Cultura" (Real Decreto 582/1989). Aquest
mateix decret crea un Consejo Coordinador de Bibliotecas de composició molt
amplia -uns trenta membres- i una Comisión Permanente mes reduída -set
membres-.

Una tasca important de cooperació es l'elaboració del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico (1985) redactat amb la participado de diverses comuni-
tats autónomes.

Darrerament el Centro ha impulsat la creació, i manté la gestió, de la base de
dades REBECA, operativa des del 1991, que recull mes de 150.000 registres bi-
bliográfics de les Bibliotecas Públicas del Estado i en aquests moments es ja un
instrument útil a nivell de catalogació i de préstec interbibliotecari.
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En tercer Hoc, cal assenyalar la política de suport a la comunitat bibliotecaria,
a través de la prestado de servéis i l'organització d'activitats programades peí
Centro de Coordinación Bibiliotecaria adregades a tothom. N'esmentarem l'as-
sisténcia bibliotecaria a sectors especiáis de la poblado en l'ámbit geográfic de
competencia del Ministerio, l'assessorament técnic, les relacions i col-labora-
cions amb les associacions bibliotecarios així com l'organització de seminaris i la
publicado de bibliografía especialitzada. Un exemple d'aixó darrer es l'edició en
CD-ROM de la bibliografía comercial Libros españoles en venta: ISBN i la distri-
bucíó d'unes 20 bases de dades documentáis, amb mes de 1.000.000 de regis-
tres, a través deis Puntos de Información Cultural (P.I.C.).

Lectura Pública

Segons dades de l'lnstitüto Nacional de Estadística, a I'Estat espanyol hi ha
censades 2.988 biblioteques publiques que acullen 23.274.031 vols.

Marc legal

Els governs autónoms, responsables de la lectura pública, han promulgat ca-
da un d'ells, en la majoria deis casos, una llei d'ámbit local que regula els seus
propis sistemes bibliotecaris. L'esquema de totes aqüestes liéis es forga similar:
prácticament totes preveuen un Servei de Biblioteques que coordina l'actuació
bibliotecaria i un consell de biblioteques de carácter consultiu i assessor. Un bon
nombre d'aquestes liéis creen una estructura fonamentada en una biblioteca-
central, que actúa com a capgalera del sistema i que generalment és.l'antiga
Biblioteca Pública Provincial de la capital autónoma. Aquesta biblioteca rep el
dipósit legal de l'ámbit territorial autonómic i, en alguns casos, n'elabora la biblio-
grafía corresponent. La llei les anomena biblioteques centrals, generals o regio-
nals.

Tan sois en el cas de Catalunya, i a causa de la seva específica tradició biblio-
tecaria, constatem una situació diferent. La Biblioteca de Catalunya, creada per
l'lnstitut d'Estudis Catalans, es definía des de que fou oberta al public (1914)
com a biblioteca nacional de la cultura catalana i, alhora, capgalera del sistema
bibliotecari del país. La llei catalana actual (Llei de Biblioteques DOG num. 123
29-4-1981) en confirma aquesta doble tasca i en renova el concepte, tot am-
pliant-ne encara mes les competencies.

Finalment cal esmentar, en l'ámbit de l'Administració municipal la Ley de
Bases de Régimen Local per a tot I'Estat, la qual estableix per ais ajuntaments
l'obligatorietat de proveír servéis bibliotecaris a tots els municipis de mes de
5.000 habitants. Aquest fet ha contribuit a la progressiva implicado dels governs
municipals en la creació de noves biblioteques.
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Estructura organitzativa

En el sistema bibliotecari espanyol tenim dos tipus de biblioteques publiques:
per una banda les ja esmentades Bibliotecas Públicas del Estado, situades a les
capitals de províncies (51) i propietat de l'Estat, pero gestionados des dels go-
verns autónoms; per l'altra, les biblioteques de titularitat d'aquests governs o
dels ens locals. Finalment, similars a aqüestes darreres, existeixen una serie de
biblioteques patrocinades per caixes d'estalvis que, en alguns casos, arriben a
sostenir xarxes de gran abast.

Encara que, esquemáticament, l'organització bibliotecária de cada comunitat
autónoma es forca similar a les altres, el seu desenvolupament es diferent en ca-
da cas. Son'molts els factors que hi influeixen: la tradició bibliotecária de la zona;
la sensibilitat de l'administració autonómica i local; l'ambient social i cultural, etc.
En tot cas, cal fer notar l'esforc que, en aquests darrers anys, han fet i están fent
diferents administracions publiques per millorar els locals i l'equipament de les bi-
blioteques que tutelen.

Cooperado

El decret ja citat de 1989 sobre el reglament de les biblioteques publiques de
l'Estat i del Sistema Español de Bibliotecas creava les bases per establir una co-
ordinado i una cooperació que encara no s'han produ'ít de fet. En canvi, la intro-
ducció de la tecnología, amb les seves exigencies especifiques, está donant peu
a una serie d'iniciatives de cooperació. L'ús generalitzat de formats MARC facilita
aquesta cooperació, que, habitualment, va mes enllá del territori de la comunitat
autónoma -la citada base de dades REBECA- i que, en alguns casos depassa
els limits del sector de la biblioteca pública -xarxa d'usuaris VTLS a Catalunya
configurada per biblioteques universitáries i publiques.

Biblioteques escolare

La renovació pedagógica deis darrers anys ha impulsat les biblioteques esco-
lars des de les mateixes escoles, al marge de qualsevol planificado i sense cap
reconeixement de tipus jurídic. Aquest fet ha generat biblioteques molt desiguals
que, tot i teñir una clara vocació de servei a la comunitat escolar, sovint es tro-
ben amb dificultáis per dur a terme les seves tasques.

Marc legal

A nivell estatal, el decret de 1989 esmentat mes amunt no contempla les bi-
blioteques escolars; les uniques disposicions legáis que hi al-ludeixen es limiten a
remarcar l'obligatorietat de reservar-hi un espai en la construcció de nous edificis

-26-



1993 ITEM Num.121

escolars (BOB n°205 27-8-75), sense que mai mes es torni sobre el tema per de-
finir com cal omplir aquest espai o qui se n'ha d'ocupar.

Ni el Libro para la reforma del sistema educativo (1969) ni l'actualment vigent
LOGSE tampoo no esmenten explícitament les biblioteques.

A nivell de comunitats autónomes que teñen competencia en educado, les
biblioteques escolars íampoc no son esmentades en els textos legáis correspo-
nents, llevat de les dues excepcions de Valencia i Galicia.

Ara be: tot i l'existéncia d'un buit legal tan evident, la biblioteca escolar es ac-
tualment un fet real, com ho demostren les iniciatives publiques o, mes freqüent-
ment, privades sorgides en els darrers anys i destinades, no solament a la pro-
moció d'aquestes, sino també a millorar-ne les condicions i la qualitat de funcio-
nament.

Biblioteques universitáries

El 1991 existien a l'Estat espanyol 39 universitats reconegudes, 16 de les
quals son competencia del Ministerio de Educación y Ciencia, mentre que la res-
ta depenen dels governs autónoms corresponents. Darreramánt s'estan configu-
rant algunes universitats noves a causa de la segregació d'antigues seccions te-
rritorials de les grans universitats. La creació d'universitats privades també s'ha
iniciat.

Marc legal

La Ley de Reforma Universitaria estableix l'autonomia de cada universitat per
organitzar-se quant a estudis i servéis i per contractar el seu personal. La Llei no
esmenta la biblioteca universitaria com a tal, pero a partir d'aquesta cada univer-
sitat ha elaborat els seus estatuís, en els quals incorpora la seva visió de la bi-
blioteca. En aquests estatuís:
- Totes les universitaís defineixen la biblioíeca com un servei de la universiíaí i

n'afirmen la uniciíaí, encara que hi hagi dispersió de fons en major o menor
grau. Molíes universitaís destaquen aquesía uniíaí funcional amb un organi-
grama.

- Toíes les universiíaís encoraígen sempre la coordinado i sovint la integració
deis servéis de biblioíeca.

- La majoria de les universiíaís creen comissions de biblioteca, i algunes pre-
veuen la participado de membres de la planíilla en les seves estrucíures de
govern.

- Toíes les universiíaís creen i desenvolupen les seves própies planíilles de per-
sonal ais diferenls nivells.
Mes recenímení, el Real Decreto 557/1991, que regula la creació de noves

universiíaís, estableix legalment per primera vegada els minims exigibles per a
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aquesta creado. Aquests minims complementen, pel que fa a les biblloteques
universitáries, les recomanacions de 1987 sobre el matelx tema, fetes per un
grup de treball de directors de biblioteques universitaries.

Estructura organitzativa

La majoria de les universitats espanyoles, de dimensions relativament grans,
no es traben instaHades en un campus únic. Consegüentment, l'estructura mes
frequent de les seves biblioteques es basa en una biblioteca central i diverses bi-
blioteques sectorials, que adopten la configuració de la propia universitat, gene-
ralment per centres, per be que en alguns casos es donen estructures mes com-
pactes, dissenyades atenent a afinitats temátiques o geográfiques, mentre que
en altres casos mes atomitzats es complementen amb biblioteques de'cátedra o
d'institut d'investigació -o be son substituidas per aqüestes.

No cal entendre ('existencia d'una biblioteca general, quan hi es, com a indici
d'una estructura centralitzada: una estructura així no es frequent. De fet, encara
que darrerament s'hagi incrementat el nombre d'universitats que han centralitzat
alguns deis seus servéis (generalment, adquisicions i catalogació), la dispersió de
fons i la manca de coordinado deis servéis son, encara avui, característiques de-
finitóries d'una majoria de biblioteques universitaries espanyoles. Dit aixó, no
obstant, cal remarcar els esforgos realitzats en la renovació i adaptació de locals
i mobiliari i en la introducció de tecnología, tant a nivell de processes com de ser-
véis, en moltes d'aquestes biblioteques.

Tecnología

Des que el 1979 s'iniciá a Catalunya una primera experiencia d'automatitza-
ció entre la Universitat de Barcelona, la Universitat Politécnica de Catalunya i la
Xarxa de Biblioteques Publiques de la Caixa de Pensions, constatem, especial-
ment en els darrers anys, un aveng significatiu i general en la introducció de la
tecnología a les biblioteques universitáries espanyoles. Així, l'any 1991, 26 biblio-
teques tenien sistemes automatitzats operatius i 13 estaven en procés d'intro-
duir-ne o de canviar de sistema.

Un cert nombre de biblioteques teñen en curs la reconversió deis catálegs
antics. D'altra banda, s'hi han introduít de forma generalizada les bases de da-
des en CD-ROM, tant a les biblioteques que ja tenien servéis de cerques en línia
com a les que no en tenien.

Cooperació

Les biblioteques universitáries espanyoles duen a terme actualment diversos
projectes de cooperació, ja siguin d'abast estatal o de territori autónom. El degá,
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que s'iniciá a Catalunya, es Tactual CAPS (Catáleg Automatitzat de Publications
en Serie, 1989), que ha succéít el CRUC (Catáleg de Revistes de les Universitats
Catalanes, 1983) ampliant-ne l'abast. Actualment agrupa 28.000 títols i hi partici-
pen, a mes de les universitats, les biblioteques de recerca mes importants.

La cooperació d'abast mes ampli es la de la xarxa REBIUN (Red de Bibliote-
cas Universitarias, 1987) que amb 300.000 registres de monografies i la base de
dades CAPS, agrupa 9 universitats de tot I'Estat en un projecte de catalogació
retrospectiva i préstec interbibliotecari. Darrerament ha sortit al mercat el CD-
ROM REBIUN (1992).

Les biblioteques universitáries, amb sistema DOBIS/LIBIS, han format un grup
d'usuaris que du a terme diferents projectes de cooperació d'abast estatal.

Últimament a Catalunya s'ha creat la xarxa BRUIXA (Biblioteques de Recerca,
Universitáries i Xarxes Automatitzades) d'usuaris del sistema VTLS (1991), que
agrupa a les biblioteques de la Universitat Autónoma de Barcelona, la Universitat
Politécnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Xarxa de Biblioteques
Publiques de la Diputació de Barcelona, amb un total de 290.000 registres bi-
bliográfics (470.000 vols. i 34.000 revistes).

També existeixen algunes experiéncies a nivell sectorial: DOCUMAT reuneix 76
biblioteques de matemátiques de tot I'Estat, amb un catáleg col-lectiu de publica-
tions en serie i finalitats de préstec interbibliotecari i adquisicjó cooperativa.

Molt ambiciós es el projecte SIBI (Sistemas de Información de Bibliotecas
Científicas Españolas Interconectadas i Abiertas, 1989) formulat a nivell estatal,
que preveu actuacions de préstec interbibliotecari, catalogació cooperativa i re-
conversió, si be encara no se n'ha iniciat el funcionarnent.

Biblioteques especialidades i de recerca

Estructura

Hi ha biblioteques importants en alguns col-legis professionals (advocáis,
metges, enginyers), així com en els organismes de TAdministració pública (minis-
teris, departaments dels governs autónoms) i algunes empreses publiques (REN-
FE) o privades (laboratoris farmacéutics, bañes, etc.). Totes aqüestes bibliote-
ques treballen, pero, áilladament, sense integrar-se en sistemes mes arnplis, i tan
sols hi apareixen -per be que tímidament- iniciatives espontánies de coordinació.

Consideració a part mereix el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1940), d'abast estatal, que reuneix en un sol sistema les biblioteques
deis 90 instituís de recerca financats per aquest organisme governamental. El
CSIC es l'organisme multisectorial de recerca mes important d'Espanya. El sis-
tema agrupa 84 biblioteques, situades a punts diferents de I'Estat, amb un total
de 1.036.035 monografies i 35.109 series, de les quals un tere es reben co-
rrentment.
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La interrogado de bases de dades en linia -ampliat recentment amb els su-
ports optics- es va introduir a les biblioteques de recerca, com a part dels seus
servéis, ja des dels inicis dels anys '80. L'automatitzacio dels catálegs s'inicia un
xic tardanament, i es justament en aquest camp on trobem mes sistemes ad hoc
i softs de gestio de bases de dades no basats en la norma ISO 2709. Hi trobem
també, no obstant, sistemes comerciáis i darrerament s'observa un increment de
la utilització dels formats MARC respecte ais propis.

El CSIC, per la seva banda, té en marxa el projecte PRIBIC (Programa de
Informatización de las Bibliotecas del CSIC, 1984), amb 60 biblioteques connec-
tades en línia (octubre 1992) i una base de dades de 276.910 registres de mono-
grafies i 35.109 de series.

Cooperado

A nivell general la cooperado es encara molt difícil: ni les adquisicions ni el
control de publicacions periódiques ocupen un Hoc significatiu dins I'automatitza-
ció i, per tant, manquen encara eines per tragar una política conjunta.

El Sistema Español de Bibliotecas esmentat mes amunt contempla les biblio-
teques especialitzades de l'Administració pública; es d'esperar, dones, que hi
vegem una evolució significativa en els propers anys. De moment, hem vist al-
guns intents espontanis de cooperado sectorial, que sovint han inclós també les
biblioteques universitáries de l'especialitat. Un exemple n'ha estat la Coordina-
dora de Biblioteques Biomédiques de Catalunya (1984).

Com a iniciatives governamentals podem esmentar el programa IRIS
(Interconexión de Recursos Informáticos) del Plan Nacional de la Ciencia, que fi-
nancia els costos de hardware i software de les comunicacions via X.25 de la
xarxa IBERPAC. En aquest programa hi participa el CSIC, el qual també actúa
com a suport de les instal-lacions del soft ALEPH a l'Estat espanyol. Cal, a mes,
esmentar la tasca del CINDOC (Centro de Información y Documentación, 1991),
organisme hereu de I'ICYT (1975) i de I'ISOC (1977), que treballa autónomament
dins del CSIC per cobrir les necessitats documentáis i d'informació en el camp
de la recerca, tant d'humanitats com de ciencia i tecnología.

Biblioteca Nacional

Marc legal

La Biblioteca Nacional d'Espanya, fundada per Felip V el 1711, ha estat ob-
jecte, els darrers anys, de diverses reestructuracions. Actualment, el seu Estatuí
data del 1991 i la defineix com a "institució bibliotecária superior de l'Estat i
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capgalera del Sistema Español de Bibliotecas (Real Decreto 1581/91, de 31.10),
bo i assignant-li entre d'altres les funcions següents:
- Reunir, catalogar, conservar i difondre els fons documentáis i bibliográfics.
- Fomentar la investigació, especialment en humanitats, amb els servéis de

consulta, reprografia i préstec.
- Inspecció del dipósit legal, de cara a una eficac elaboració i difusió de la bi-

bliografía nacional.
- Assesorar el govern de l'Estat en les matéries que li pertoquen.
- Cooperar amb altres biblioteques i institucions culturáis i científiques.
- Ocupar-se deis programes d'investigació i desenvolupament en el seu ámbit

de competencia.

Estructura organitzativa

La Biblioteca Nacional s'estructura en departaments, els mes importants deis
quals son el de Procos Bibliográfic, el de Referencia, el de Difusió i, finalment,
('Hemeroteca Nacional, creada el 1943 i incorporada a la Biblioteca Nacional el
1986 (Ord. 10.6.86), que recull, cataloga i difon revistes d'informació general i diaris.

La Biblioteca Nacional compta, actualment, amb un fons de mes de
5.000.000 volums i 33.197 títols de revistes especialitzades. El fons de reserva
reuneix un total de 22.700 manuscrits; 2.937 incunables i fins a 98.000 llibres
rars. A mes a mes, posseeix uns 130.000 documents de música impresa i mes
de 200.000 áudio-visuals. Els fons gráfics comprenen dibuixos (16.000); graváis
(100.000); fotografíes (600.000); lamines, postals i cromos (1.000.000 aproxima-
dament). La col-lecció cartográfica compren uns 70.000 documents. Son nota-
bles les seves col-leccions de teatve, cervantina, de fons sobre África i Hispano-
américa, de literatura infantil i juvenil i de publicacions oficiáis.

Biblioteca Nacional
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Si be, com els mateixos responsables reconeixen, l'automatització de la
Biblioteca Nacional no es encara un fet, sí que es evident que, de poc temps
engá, els esforgos realitzats n'han modificat molt positivament el panorama. Des
que, el 1986, incorpora els altres servéis nacionals, i el 1988 canvia el sistema
d'automatització, la Biblioteca Nacional s'ha dedicat a la catalogació, la prepara-
do de formats i la creació d'un entorn de comunicacions adequat.

Fruit de tot aquest treball es la base de dades ARIADNA, operativa des del
marg de 1991 i formada per la Bibliografía española (automatitzada des del
1976). Aquesta base de dades consta de 500.000 registres bibliográfics de ma-
terial en diversos suports i uns 750.000 d'autoritats, i actualment s'hi carrega l'ín-
dex de la Biblioteca Nacional (aproximadament 600.000 registres IBERMARC);
es disponible en versions impresa i en línia (distribuida per P.I.C.).

Darrerament ha sortit una edició en CD-ROM de la Bibliografía española
(1976-1992) ¡ aquest any se'n preveu la distribució en cinta magnética. Actual-
ment ja n'és possible la connexió directa via IBERPAC X.25 o X.28.

El projecte ADMYTE, base de dades en text complet i amb digitalització
d'imatges de 55 incunables i obres del s. XVI, va presentar-se al Congrés de
I'IFLA a Delhi. Igualment el 1992 s'ha posát en producció el módul d'exportació
de registres IBERMARC, així com el módul d'edició de cintes per a fotocomposi-
ció. D'altra banda, ja s'ha completat el desenvolupament de formats IBERMARC
per a tota mena de documents. Al mateix temps, s'han unit amb xarxes de co-
municacions pü'rit a punt els diferents centres de la Biblioteca Nacional, i el 1992
era previst inaugurar el servei Videotex. L'ampliació de les comunicacions amb la
incorporació de nous protocols es un deis projectes immediats.

Formado

Els inicis de la formació professional apareixen aviat a Espanya. El 1856 es
crea a Madrid la Escuela de Diplomática que, amb una.orientado erudita, for-
mará els primers funcionaris del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos. Si be aquest centre tancará portes l'any 1900, ben aviat, el 1915,
i amb un ámbit local, Catalunya, es crea I'Escola Superior de Bibliotecáries que
des del primer dia practica una docencia inspirada en els models bibliotecaris
anglo-americans.

Malgrat el que aquests antecedents farien pensar, la formació académica
s'implantará molt tard a l'Estat espanyol. No es fins al 1978 que es creen els es-
tudis universitaris, i encara a nivell de diplomatura, finalment el 1981 l'Estat for-
mulará les indicacions per elaborar els plans d'estudi corresponents.

Obert el camí, l'evolució es rápida: l'antiga Escola de Barcelona esdevé uni-
versitaria el 1982; el 1983 es creen els estudis a Granada; el 1987, a Salamanca;
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el 1988, a Murcia; el 1989, a Saragossa ¡ el 1990 s'obren dos centres a Madrid
-a la Universidad Complutense i a la Universidad Carlos III- i un a León. Actual-
ment, dones, vuit universitats i una matrícula de mes de 3.000 alumnes demos-
tren l'interés que desvetlla arreu aquesta formació.

Un darrer fet s'ha produ'ít molt recentment, i es la creació deis estudis de lli-
cenciatura (Real Decreto 912/1992, 17.7), que possibilitaran la normalització deis
nivells superiors de la professió. Encara que, ara com ara, cap universitat de
l'Estat no ha introduít aquest cicle d'estudis, en son diverses les que projecten
establir-lo.

Complementant -i, en altres moments, suplint- la formació académica, tro-
bem en diferents punts de la geografía espanyola institucions publiques i priva-
des i, molt especialment, associacions de professionals que han organitzat i or-
ganitzen, amb gran exit, cursos de formació a diferents nivells.

La presencia d'una formació académica cada dia mes estesa está reorientant
aquests cursos vers respostes concretes de formació continuada i d'especialit-
zació.

Associacions professionals

La manca, fins fa deu anys, de respostes académiques regladas i generals i el
fet que sovint s'identifiqués la condició de bibliotecari amb la de funcionan van
dificultar la consolidació de la professió i, en conseqüéncia, el creixement i la vita-
litat de les associacions.

Tant bon punt s'ha iniciat una docencia universitaria i, a mesura que les b¡-
blioteques, i la informació en general, van tenint un major protagonismo en la vida
quotidiana deis ciutadans, la situació ha canviat. Les associacions mes antigües
han crescut i n'han sorgit forga de noves.

L'associació degana de totes les actuals es I'ANABAD (Asociación española
de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas), d'ámbit estatal.
Fou creada el 1949 com a Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos. Amb les seves diverses seccions regionals, totalitza uns 1.720 as-
sociats.

També d'ámbit estatal, la SEDIC (Sociedad Española de Documentación e
Información Científica), creada el 1976 i orientada preferentment ais documenta-
listes, ha experimentat un creixement molt rapid i avui compta amb uns 1.000
membres.

L'Asociación Andaluza de Bibliotecarios neix igualment l'any 1976 i des del
primer dia s'ha distingit per dur una vida molt activa. Actualment té aproximada-
ment 800 membres.

El Col-legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya va constituir-
se el 1986 amb la primera promoció de l'Escola de Barcelona que es gradúa
amb el nou títol universitari oficial. Aquesta institució es la continuadora de
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Biblioteca pública de Valladolid

l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya (1974) la qual tenia com antecedent I
imirall l'antiga Agrupado Escola de Bibliotecarios, que va existir entre el 1931 i el
1938. El nombre actual de col-legiats es de 1.200, tots diplomats en Biblioteco-
nomia i Documentació.

Una segona entitat a Catalunya, la SOCADI (Societat Catalana de Documen-
tació i Informado) s'inicia el 1984 amb un enfocament preferent cap ais docu-
mentalistes. Té actualment 400 associats.

Els darrers cinc anys, a mesura que s'estructuren servéis i que sorgeixen
nous centres docents, vivim una gran proliferació d'associacions d'ámbit regio-
nal, fruit d'una major sensibilitat professional pero també d'una problemática la-
boral important.

En aquesta línia cal citar: l'Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros,
Documentalistas y Museologos, l'Asociación de Bibliotecarios de las Islas
Canarias, l'Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Guipúzcoa /Gipuz-
koako Bibliotekarien eta Dokumentalisten Elkartea, l'Associació de Bibliotecaris,
Arxivers i Documentalistes de les liles Balears, i l'Associació de Bibliotecaris
Valencians.

Finalment, vinculada a algunes Escoles de Biblioteconomia, ha sorgit l'Aso-
ciación de Diplomados y Alumnos de Biblioteconomia y Documentación, d'ámbit
estatal.
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Per tal d'aglutinar aquesta gran quantitat d'associacions, el 1988 es va fundar
FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomia y
Documentación) amb el propósit d'acollir totes les associacions, científiques i/o
professionals que actúen a l'Estat. Amb l'excepció de I'ANABAD, totes les asso-
ciacions citades s'hi han federat, o be hi han sol-licitat Tingres.

La majoria de les entitats esmentades organitzen periódicament congresses
professionals, d'abast regional o estatal, ofereixen cursos de formació continua-
da i publiquen butlletins interns, revistes i monografies professionals. Resumint,
tenim a l'Estat espanyol mes de 5.000 professionals associats. Aquest es un
nombre petit si el comparem amb altres páísos europeus; pero cal teñir present
que, segons dades de ('Instituto Nacional de Estadística es comptabilitzen a
l'Estat espanyol 4.884 biblioteques i 13.351 persones hi treballen en tasques
professionals, de les quals tant sois 2.280 teñen titulació universitaria. Aqüestes
xifres demostren que el nombre d'associats es, malgrat tot, forga significatiu.

Mercat de la informado

Marc legal

La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) neix el 1987 amb
l'objectiu de clarificar competencies i d'integrar el país en el marc de la CEE en
materia de telecomunicacions. Aquesta llei transforma les relacions de monopoli
entre l'antiga Compañía Telefónica Nacional de España i el Govern de l'Estat.

El mercat espanyol del sector de les telecomunicacions es troba entre els 12
primers del món. El 1988 existien 187 bases de dades espanyoles, produídes
per 93 productors i distribuídes per 58 distribuídors. L'any 1991 el nombre de
bases de dades era de 216, amb 64 productors.

Com podem veure, la relació distribuídor/producte es molt petita (de 1 a 3
com a mitjana). Aixó indica una de les característiques del mercat espanyol, que
es la seva dispersió: molts productors están autodistribuint-se, mentre que man-
ca un gran host que pugui assolir un gran nombre de bases de dades sota un
únic contráete i que utilitzin un únic llenguatge.

A l'lnstitut d'Estadística de Catalunya es va fer un projecte de distribuidor de
bases de dades, que va comptar amb una subvenció del Programa STAR de la
CE, on es feia una proposta de cooperació amb el host de l'Agéncia Espacial
Europea per instal-lar un host espanyol amb vertadera i dinámica vocació comer-
cial, aquesta proposta s'está estudiant i en cas que es faci realitat ajudará, sens
dubte, a resoldre uns altres problemes, com la manca d'interconnexions o de
manuals de consulta per a I'usuari en alguns casos.

Una altra característica del mercat espanyol es l'origen, majoritáriament insti-
tucional, de les bases de dades i deis seus productors. Darrerament, pero,
s'está incrementant la pressió de la iniciativa privada en aquest camp.
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Quant a la tipología, també s'observa una evolució, que afavorelx les bases
de dades mlxtes, enfront de la baixa relativa de creixement de les referencials i
de la baixa real de les factuals. L'evolució de la temática tractada, d'altra banda,
presenta els darrers tres anys un creixement molt alt de les bases de dades
d'economia i de legislado, una puja moderada del nombre de bases científiques
o tecnológiques i una baixa, també moderada, de les matéries humanístiques i
socials, així com de les bases de dades multidisciplinars.

D'altra banda s'acaba de crear la Asociación Española de Distribuidores de
Información Electrónica (Asedie), en la qual participen els principals distribüídors
en línia i en CD-ROM.

Conclusions

Els canvis politics, les reformes educatives i especialment la profunda trans-
formado de la societat espanyola están dibuixant un nou panorama en el món
bibliotecari de l'Estat.

No es viu ara 1'eufória bibliotecária del 1935, pero el congressista d'IFLA'93 hi
podrá detectar ¡'entusiasme d'uns professionals que se saben protagonistes
d'un moment de transido. Son molts els fets que ho demostren; en citarem tan
sois tres de molt decisius:
- La descentralització bibliotecária ha aproximat els responsables deis servéis

ais seus usuaris finals, bo i dinamitzant sectors tan vitals com la lectura públi-
ca o la universitat.

- La normalització de la formació académica dels professionals, assolida en tan
sois deu anys, está consolidant la personalitat del bibliotecari, per una banda,
mentre obre vies de recerca biblioteconómica.

- L'aplicació de la tecnología está transformant tot el sistema bibliotecari del
país, comengant per la Biblioteca Nacional, alhora que possibility uns nivells
de cooperació maí assolits fins ara.

Víure un procés de transido permet contemplar el futur amb ambició, la bi-
blioteca universal, oberta a tot i a tothom, ha deixat de ser un mer desig per con-
vertir-se en un repte, en un tema de reflexió i de debat que els bibliotecaris es-
panyols proposem ais nostres col-legues en el 59* Congrés de I'IFLA.

-36-




