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Normes per ajudar les biblioteques a organitzar el seu fons de
coMecció local. En l'article es fa una definido del que es la

coMecció local i es donen un seguit de recomanacions básiques
segons el tipus d'área que cobreixi, el tipus de.material, el seu

tractament i els seus servéis que aquesta secció ha d'oferir en la
biblioteca pública.
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Concepció Carreras. Central de Biblioteques Populars. Diputado de Barcelona.

Maria Elvira. Escola Universitaria de Biblioteconomia i Documentació.
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A. BAILAC i altres Collecció local a la Biblioteca Pública. Recomanacions básiques

• 1. CONSIDERACIONS PREVIES

La finalitat d'aquestes pautes es orientar els professionals en l'organització
de materials de biblioteca sobre una área geográfica determinada. En cap mo-
ment tracten d'establir uns criteris rígids per al tractament d'aquest material.

La llarga tradició de biblioteca pública a Catalunya ha fet possible que es
pugui trobar en la majoria de les biblioteques un fons important i variat d'inle-
rés local. La necessitat d'organitzar aquest fons ja va portar a Jordi Rubio i Bala-
guer1 a elaborar unes breus pautes sobre la manera d'adquirir, tractar i difon-
dre aquest material.

En l'actualitat l'interés peí material local ha augmentat considerablement res-
pecte els anys que les biblioteques en general, i els fons locals en particular,
van patir una greu desatenció per part d'algunes institucions responsables. A
mes, la nova situado social i política ha portal una revaloració de la propia
cultura i identitat, que ha donat com a resultat una major i mes variada prodúc-
elo de material sobre aspectes locals.

Aquesta situado ha impulsa! el Grup de Treball sobre Biblioteca Pública del
CoHegi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya a encarregar
la redacció d'aquestes pautes; s'ha fet ressó així de la necessitat d'homogeneil-
zació en el tractament d'aquests materials expressada pels bibliotecaris.

En el treball s'ha tingut en compte la situació actual de les nombrases coHec-
cions locals i les limitacions imposades per la dotado insuficient de personal.

• 2. DEFINICIO

La coHecció local es la secció de la biblioteca pública formada peí conjunt
de documents, propis de biblioteca, relacionáis amb una área geográfica deter-
minada, que le per objecliu recollir tols els materials que poden ser úlils per
a l'esludi d'una zona tañí del passal com de l'aclualilal i del fulur.

• 3. ÁREA GEOGRÁFICA

Caldria delimitar claramenl l'área geográfica: dislricle, ciulal o poblé,
comarca.

S'hauria de considerar, a l'hora de delimitar l'área geográfica, l'exisléncia
a la zona d'allres biblioteques o entiláis amb fons local.

Convindria que, qui es responsabilices de la coHecció local d'una zona, fos
la biblioteca que pogués oferir millors condicions per a l'ús i la preservado
del material, sense que aixó exclogui que allres biblioteques de la zona puguin
teñir també un fons local.
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4. MATERIAL DE LA COL-LECCIÓ LOCAL

• 4.1. TIFUS DE SUPORT

Les directrius de l'IFLA2 estableixen que no s'hauria d'excloure cap tipus
de material ni peí seu suport ni pel seu format. Seria, pero, recomanable reco-
llir i conservar indefinidament tot alio que es material imprés, fotografié, car-
tográfic i audio-visual. Es el cas deis llibres, diaris i publicacions periódiques,
publicacions d'entitats publiques i privades, mapes i plánols, cartells, fotogra-
fíes, diapositives i enregistraments sonors i visuals.

La recollida dels materials tri-dimensionals, malgrat el seu interés, dependrá
de les possibilitats de personal i d'espai.

• 4.2. ABAST TEMATIC

No s'ha d'excloure cap material amb temática local. La recollida de material
no local, pero relacionat amb la zona a causa de Fautor, l'edició o la impressió,
dependrá de les possibilitats de personal i d'espai.

Dins dels materials, consideráis com a indispensables, inclouríem seguint la
Classificació Decimal els següents:

0. Generalitats
— Bibliografías de temática local
— Mostra representativa de l'obra d'autors locals de temática no local.
— Material derivat de l'activitat de centres culturáis i entitats de tipus general.
— Material elaborat per la Biblioteca, dipositária de la col-lecció local, i d'al-
tres biblioteques de la zona per a donar a conéixer les seves activitats.
— Publicacions periódiques locals de temes generals.

1. Filosofía
— Documents elaboráis per grups locals dedicáis a l'estudi de la filosofía.
— Material sobre la práctica local de fenómens parapsicológics (magia,
bruixeria...).
— Esludis de psicología de grups concrete o de la lolalitat de la població.

2. Religió
2-1. Material referenl a la religió católica:
— Impresos relacionáis amb la devoció local (goigs, eslampes ...).
— Obres sobre moneslirs i sanluaris de l'área geográfica que Iractin de l'as-
pecle religiós.
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— Documents sobre sants i personatges d'importáncia religiosa relacionáis amb
la zona.
— Publicacions parroquials i d'associacions religioses.
2.2— Material publicat per i sobre les religions i sectes no católiques presents
a Tarea geográfica considerada.

3. Ciéncies Socials
— Fogatges, censos i padrons publicáis.
— Estudis sociologies i antropológics.
— Material sobre política local i el produ'ít pels diferents partits i grups politics.
Cal remarcar la importancia del material general per les eleccions municipals.
— Documentado de la vida económica i laboral de la zona.
— Material relacional amb Tarea de servéis assislencials.
— Material relacional amb diferente cenlres d'ensenyamenl o produi'ls per ells.
— Material sobre el comer? local.
— Documenlació relacionada amb el folklore, fesles i Iradicions populars.

4. Llengualge
— Esludis i enregislramenls sonors relalius a les parles locals i ais diferente
nivells de llengualge.
— Documenlació sobre toponimia i anlroponímia.
— Alias lingüíslics.
— Enquesles lingüísliques.

5. Ciéncies purés
— Material realilzal per enlilals dedicades a Tesludi d'alguna área cienlífica.
— Informado meteorológica de la zona.
— Estudis i mapes geologies de Tarea.
— Escrils sobre roques, minerals i fossils.
— Obres sobre la vegelació i fauna local.
— Material sobre la defensa del medí ambienl de Tarea geográfica.
— Material sobre els pares i reserves ecológiques de la zona.

6. Ciéncies aplicades
— Material relacional amb Tassisléncia sanilária local.
— Documenlació referenl a les indúslries locals, lanl esludis com material pu-
blicilari.
— Documenlació referenl a les obres d'enginyeria que afeclin la zona.
— Material sobre agricullura, ramaderia i aprofitamenl del bosc i allres for-
mes d'explolació de la Ierra, el mar o els rius.
— Informació sobre els Iransporls locals, lanl del passal com de Taclualilal.
— Esludis i receplaris gaslronomics propis del Hoc.

7. Belles arts
— Material sobre ordenació territorial i urbana, fenl émfasi en els documents
gráfics.
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— Material de tot tipus, especialment gráfic, de les diferents obres d'art local.
— Material provinent de l'activitat de museus d'art i sales d'exposicions.
— Documentació, escrita, sonora i gráfica, dels espectacles musicals celebráis
a la zona.
— Material relacionat amb els cinemes, els teatres i altres sales d'espectacle
locals.
— Documentació generada per grups locals de teatre o música de la zona en
relació a la seva activitat propia o a altres possibles activitats.
— Documentació d'entitats esportives i la relacionada amb les competicions
celebrades a la localitat o en les que intervinguin esportistes locals.
•— Documentació sobre excursionisme de la zona.

8. Literatura
— Material relacionat amb esdeveniments literaris de la zona, com ara jocs
florals i premis literaris.
— Literatura de tots els estils i generes de temática local.

9. Historia. Geografía. Biografía
— Publicacions históriques i arqueológiques realitzades per les societats d'es-
tudis locals.
— Monografíes históriques sobre la zona.
— Material produit pels arxius i els museus histories en relació a la seva activitat.
— Estudis geográfics sobre l'área.
— Relats de viatgers que descriguin la zona.
— Guies de viatges, urbanes i turístiques, d'ámbit local o comarcal.
— Mapes i plánols de temática geográfica i d'ámbit local.
— Biografíes de personatges locals.
— Memories i diaris personals.
— Estudis sobre els llinatges locals.
— Informado turística.

Hi ha un tipus de material que es podria relacionar amb qualsevol número
de la classificació proposada: les gravacions sonores, que recullen records de
fets viscuts per gent de la zona; els llibres de temática general pero amb una
part dedicada a algún aspecte local; les obres d'autors locals, pero de temática
no local i les obres impreses o editades a la localitat de temática no local.

Peí que fa ais enregistraments sonors amb experiéncies viscudes s'han d'in-
cloure en el número de classificació de la temática de la qual tractin.

Els documents de qualsevol temática, que continguin alguna part dedicada
al desenvolupament d'aquest tema a la zona, no s'han de considerar globalment
com a part de la coHecció, sino únicament la part referida a l'área local. La
copia d'aquestes parts anirá a la coHecció local, classificada en el número que
li correspongui peí tema.

Les obres d'autors locals, pero de temática no local, no cal incloure-les en
la seva totalitat a la coHecció local, pero sí una mostra prou representativa del
seu conjunt. Aquesta mostra es pot classificar al 012.
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El material general per les diferents entiláis s'ha de reunir sota el número cor-
responent a l'entitat, independentment que siguí fruit de l'activitat habitual de
la institució o ho sigui d'una activitat diferent i esporádica.

Les obres impreses o editades a la zona, de temática no local, no cal conservar-
les d'una manera exhaustiva. Convé fer una selecció representativa i recollir
tots els catálegs d'obres d'editors o impressors.

5. TRACTAMENT DEL MATERIAL

• 5.1. REGISTRE

Tot el material de la coHecció local s'ha de registrar, menys els dossiers te-
mátics sense elaborar i els retails de publicacions periódiques. Entenem per
dossiers temátics sense elaborar els formats per material de diversa proceden-
cia, que només ha estat agrupat, pero que no ha tingut cap altre tipus de trac-
tament.

Pot resultar mes práctic fer dos llibres de registre del conjunt del fons de
la biblioteca, separant els materials segons els suports. Un llibre de registre
inclourá els documents textuals en forma de llibre, fullets i fulls soils (fins a
4). També hi registraren! els cartells, fotografíes i graváis. L'altre recollirá els
materials audio-visuals: discos, cassettes, «compacl-discs», vídeos, films, fu-
mines i altres possibles audio-visuals. El material s'inclourá al llibre de regis-
tre que li correspongui segons el seu suport. Diferenciaren! els dos regislres
amb una llelra o símbol, que podría ser R i RA.

• 5.2. CATALOGACIO

La normaliva mes idónia per descriure el material de la coHecció local es
el conjunl d'ISBD i preferenlmenl l'opció donada peí tercer nivell.3

La normativa mes idónia per a l'adjudicació de l'encap§alament principal es
la recollida ais capílols 21 al 26 de les Anglo American Cataloguing Rules.4

• 5.3. CLASSIFICACIO

Convé ulililzar el maleix sistema de classificació que l'ulililzal per a la resla
del fons de la biblioteca. Davanl la signalura convé afegir les sigles C.L. (coHec-
ció local).

Veure Bibliografía
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Alguns materials, com les obres d'autors locals pero de temática no local,
s'hauran de classificar de manera diferent segons formin part d'una coHecció
local o d'un fons general. En el cas que siguin part d'una coHecció local convé
classifícar-los al 012 (bibliografíes individuals), pero, si es troben en el fons
general, es classificaran al número que els correspongui segons el tema.

Peí que fa al material audio-visual, se seguirá la mateixa classificació que
la utilitzada per al material audio-visual del fons general, amb les sigles C.L.

Els retails de premsa i els dossiers de temática local no convé classificar-los
seguint la Classificació Decimal. Els retails de premsa es poden classificar al-
fabéticament per temes i ordenar-los cronológicament dins de cada tenia. Els
dossiers convé classificar-los també alfabéticament per temes.

• 5.4. INDEXACIO

Convé utilitzar la mateixa llista d'encapcalament de matéries que per al fons
general de la biblioteca. S'ha de teñir en compte, pero, que les característiques
particulars de cada fons local poden comportar la necessitat de: afegir encap-
calaments per a temes específics de la zona, concretar al máxim possible el
tema i desestimar, en alguns casos, el terme geográfic com a encapcalament
principal, conservant-Io com a sub-encapcalament.

• 5.5. CATÁLEGS

El fons de la coHecció local ha de figurar en els catálegs generals de la Bi-
blioteca.

Es imprescindible, a mes a mes, teñir un catáleg format exclusivament per
al fons local. El catáleg diccionari, que agrupa els catálegs que teñen una base
alfabética, sembla el mes adequat. Aquest catáleg s'ha de completar amb el
sistemátic de matéries.

Hi ha un tipus de material que pot completar els catálegs esmentats, com
les llistes o catálegs de centres, entiláis i associacions, de persones vinculades
a la localilal, de personatges iHuslres, de publicacions periódiques i d'altres
conceptes que puguin semblar títils.

• 6. LOCAL

Cal que tola coHecció local lingui un espai exclusiu i diferencial tañí per
a la ubicació dels materials com per a la seva ulililzació.
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Convé que aquest espai tingui les condicions exigidos per a la preservado
i conservació indefinides del material. Aqüestes condicions están clarament ex-
plicades ais principis de preservado i conservació publicáis per l'IFLA.5

7. SERVÉIS

• 7.1. SERVÉIS D'INFORMACIÓ I DE REFERENCIA

El fons de la coHecció local ha de permetre oferir informació histórica i in-
formado actual sobre la comunitat. Peí que fa a la informació sobre el passat,
ha de ser el máxim exhaustiva possible, donant fins i tot informació sobre el
material que no posseeix la Biblioteca, pero que es pot trabar en un altre cen-
tre. En el fons de coHecció local no hi ha material obsolet.

Caldria potenciar l'aspecte d'informació actual, perqué la Biblioteca pugui
informar de tot alió que s'esdevé a la zona o que s'hi refereix, deis servéis exis-
tents i les seves característiques, de les activitats de tota mena de caire social,
politic, cultural i lúdic.

• 7.2. SERVEI DE PRESTEC

La coHecció local ha d'oferir servei de préstec. Es pot deixar l'exemplar ori-
ginal, en el cas d'obres duplicades, o facilitar la fotocopia del material, en el
cas d'exemplar únic.

• 7.3. ANIMACIO I DINAMITZACIO DE LA
COL-LECCIÓ LOCAL

Cal donar a conéixer la coHecció local i potenciar-la al máxim. La publicitat
a través deis mitjans de comunicado local, la confecció de guies de lectura
o de fulls informatius poden ser instruments adequats per fer arribar la coHec-
ció local a tothom.

Cal treure el máxim rendiment del material de la coHecció local i per aixó
es important fomentar estudis i treballs basats en el seu fons.

El personal de la biblioteca hauria de confeccionar dossiers sobre temes, de-
ficientment tractats per llibres i publicacions periódiques, adrecats fonamental-
ment ais escolars.
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• 8. COL-LABORACIÓ AMB ALTRES
INSTITUCIONS

La col-laborado amb altres institucions de la localitat es básica per al bon
funcionament de la coHecció local i evita duplicitats i esforcos inútils. Moltes
d'aquestes entitats i institucions generen documents i promouen activitats sobre
les quals cal estar assabentats per poder oferir informació a l'usuari.

Cal també considerar que els documents de biblioteca, els d'arxiu i els de
museu son complementaris i poden ser tots necessaris quan es treballa en his-
toria local.

• BIBLIOGRAFÍA

• (1) INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ TÉCNICA DE BIBLIOTEQUES
POPULARS: COL-LECCIONS LOCALS.
Anuari de les Biblioteques Populars: 1922. Barcelona: Consell de Pedagogía,
1922. pág. 117-118
• (2) IFLA. SECCIÓ DE BIBLIOTEQUES PUBLIQUES. Directius per a bi-
blioteques publiques. Barcelona: Collegl Oficial de Bibliotecaris i Documen-
talistes de Catalunya, 1987.
• (3) FEDERAC1Ó INTERNACIONAL D'ASSOCIACIONS DE BIBLIOTECA-
RIS I DE BIBLIOTEQUES. ISBD (A): Descripció bibliográfica normalitzada
internacional per a publicacions monográfiques antigües (antiquária). Barce-
lona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Instituí Cátala
de Bibliografía, 1984.
• ISBD (CM): Descripció bibliográfica normalitzada internacional per a do-
cuments cartográfics. Barcelona: Departament de Política Territorial i Obres
Publiques. Institut Cartográfic de Catalunya: Departament de Cultura. Instituí
Cátala de Bibliografía, 1985.
• ISBD (G): Descripció bibliográfica normalitzada internacional general. Bar-
celona: Departamenl de Cullura de la Generalilal de Catalunya. Inslilul Cátela
de Bibliografía, 1983.
• ISBD (M): Descripció bibliográfica normalitzada internacional per a publi-
cacions monográfiques. Barcelona: Departamenl de Cullura i Miljans de Co-
municado. Inslilul Caíala de Bibliografía, 1982.
• ISBD (NBM): Descripció bibliográfica normalitzada internacional per a do-
cuments no-llibre. Barcelona: Departamenl de Cullura de la Generalital de Ca-
talunya. Inslilul Cátela de Bibliografía, 1986.
• ISBD (PM): Descripció bibliográfica normalitzada internacional per a la mú-
sica impresa. Barcelona: Departamenl de Cullura de la Generalitel de Calalú
nya. Inslilul Caíala de Bibliografía, 1986.

75



A. BAILAC i altres Col lectio local a la Biblioteca Pública. Recomanacions básiques

• ISBD (S): Descripció bibliográfica normalitzada international per a publi-
cations en serie. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Calalú
nya. Instituí Caíala de Bibliografía, 1982.
• (4) REGLAS DE CATALOGACIÓN ANGLOAMERICANAS. 2a ed. Was-
hington DC: Organización de los Eslados Americanos, 1983.

76




