
Fonts d'informació
bibliográfica

per a les ciéncies
de la documentació
a l'Estat espanyol

AMADEU PONS '

Guia comentada de tota mena de fonts d'informació bibliográfica
sobre l'arxivística, la bibliografía, la biblioteconomia, la documentació i la historia del
llibre a Espanya: bibliografies, revistes, editorials, llibreries, biblioteques i
congressos.

1. Introdúcelo

1.1. Justificado i objectiu del treball

La consulta de les fonts d'informació bibliográfica d'una disciplina es una
necessitat básica de ('investigador de qualsevol área. Només la revisió
regular d'aquestes fonts garanteix que es puguin seleccionar ¡ arribar a
conéixer els treballs que son d'interés per a la investigació, entre la gran
quantitat d'altres que apareixen publicáis contínuament.

La tasca de documentar-se s'emporta gran part de l'energia total emprada
en una recerca. L'existéncia de bones eines bibliográfiques, adequades a
cada tipus de necessitat informativa, dins de les diferents árees del
coneixement, facilita aquesta feina; constitueixen una de les infrastructures
intellectuals de la investigació en un país.

No es solament la recerca própiament dita la que requereix la consulta
de novetats. També l'obligació que tenim en la nostra professió com en
d'altres, i a tots nivells, de posar-nos al dia, demana fer una selecció previa
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d'alló que horn prefereix de llegir. O be quan es busca una solució per a un
problema concret que s'ha de resoldre en un Hoc de treball.

Encara que sigui inversemblant, resulta molt mes fácil actualment
aconseguir informado bibliográfica d'alló que es publica a l'estranger que no
pas del que produeixen els autors que publiquen a l'Estat1. Es podría
aventurar un judici desfavorable per a la mitjana deis treballs publicáis aquí:
d'un nivell inferior, elaboráis a partir d'una infrastructura i una tradició en certs
camps no tan desenvolupada com a l'Europa del nord o ais Estáis Units. Per
altra banda, la quanlilal de malerial publical a l'inlerior es molí poca en
comparació amb allres páísos mes avangals; de lola manera no sembla
normal la inexisléncia d'una eina que doni aquesla informació
convenienlmenl.

L'objecliu d'aquesl Ireball es donar a conéixer els miljans materials que
permelen eslar al correnl del que es va publicanl a l'Eslal espanyol en les
diverses especialilals que conformen I'ampli camp d'esludi de les
anomenades ciéncies de la documentació: arxivíslica, bibliografía,
biblioleconomia, calalogació, documenlació, hislória del llibre2.

A falla d'una bibliografía correnl especializada en el noslre camp3,
l'invesligador caíala i espanyol en arxivíslica, biblioleconomia o
documenlació ha d'estar familiaritzal amb les bibliografies generals, ha de
rebre i buidar calálegs d'edilors- lanl comerciáis com inslilucionals-, pol
Irobar lambe nolícies bibliográfiques en les revisles de la professió; ha
d'acudir regularmenl a cerles llibreries que Iraclen mes be que allres el
lema. Finalmenl, la visita a biblioleques especialidades i a fires i congresses
es una altra práclica que li permelrá eslar al correnl de les noveláis. Tols

1. Son prou coneguts els servéis de resums i d'índexs d'abast internacional, accessibles tant en
paper com en CD-ROM i en línia: Information science abstracts (New York: Plenum, 1966-
Mensual; disponible també en CD-ROM i en línia. ISSN 0020-0239); Library literature: an index to
library and information science (New York,: H.W. Wilson, 1936-. Bimestral; disponible també en
línia. en CD-ROM ISSN 0024-2373); LISA: library and information science abstracts (East
Grinstead: Boker-Saur, 1966- . Mensual; disponible tambó en CD-ROM i en línia. ISSN 0024-
2179); Pascal: bibliographie internationa/e. 205, sciences de /'information, documentation (Paris:
Instituí de reformation Scientifique et Technique, 1984-. 10 números l'any; disponible també en
CD-ROM i en línia. ISSN 1146-5026). Pero la presencia de les revistes espanyoles en aquests
només es testimonial.

2. No he considera! les fonts relatives al llibre i la literatura infantils ni a la terminología, tot i ser
matéries que havien format part del pía d'estudis durant molts anys a I'Escola Universitaria Jordi
Ribo i Balaguer de Bibliotecpnomia i Documentado. En canvi, sí que he tingut present en aquest
treball les tecnologies de la informado aplicades a alguna de les especialitats.

3. La secció "Llista de noveláis" de la revista ítem vol suplir aquesta mancanca; pero es limita a
relacionar llibres i primers números de publicacions en serie. A mes, la periodicitat semeslral de
la revisla impossibilita que la informació donada sigui molt actualizada. En aquest moments no
existeix cap eina al mercal que permeti fer un seguiment actualitzat i exhaustiu dels articles que
es publiquen a Espanya tant en revistes com en volums miscel-lanis o actes de congressos.
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aquests tipus de fonts son l'objecte d'aquest treball.
Espero que aquest siguí útil a tots els professionals, pero especialment ais

docents i estudiosos de l'área, ais bibliotecaris de centres especialitzats en
aquest camp i ais professionals estrangers, que potser siguin mes
desconeixedors d'aquestes fonts d'informació, moltes d'elles de distribució
restringida.

1.2 Fonts

Les dades i ¡nformacions facilitades en aquest treball son de primera má,
fruit de la tasca quotidiana de preparació de la secció "Llista de novetats"
que es publica a la revista ítem des del número 8 (gener-juny 1991) sota la
responsabilitat de Jesús Gascón i Amadeu Pons.

Cal advertir que, tot i treballar des de Barcelona, s'ha procurat no oblidar
la importancia obvia que té Madrid com a centre generador d'informació en
aquest camp, i s'ha procurat descriure les seves publicacions i entitats amb
l'atenció que es mereixen. Per raons de llunyania, no es pot garantir que
alguns altres nuclis d'investigació biblioteconómica de l'Estat (Granada,
Salamanca) quedin prou ben representáis.

Extrec moltes dades puntuáis (adreces i números de teléfon i de fax) de la
base de dades creada per la Direcció de l'Escola Universitaria Jordi Rubio i
Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, a qui agraeixo aquesta
col-laborado.

1.3 Metodología

De cada publicació o entitat que se cita es donen les dades básiques que
la identifiquen, així com un breu comentan valoratiu, des dels punts de vista
de la quantitat i qualitat d'informació bibliográfica que facilita, i de les
matéries en qué s'especialitza; pero no es pretén valorar el nivell deis treballs
originals que publiquen. Es donen details de l'accés a la informació, en els
casos en qué aquest accés no es gaire fácil.

Per sintetitzar el valor informatiu de cada font, cadascuna d'elles s'ha
marcat amb un, dos o tres asteriscos, d'acord amb la importancia que
representen dins el conjunt i segons la meva opinió personal, basada en la
propia experiencia: * interessant; ** forga valuós; *** imprescindible. Cal
remarcar que aquesta valoració es fa en funció de l'actualització bibliográfica
que cada font transmet relativa a les publicacions espanyoles, i no es refereix
al contingut dels articles de les revistes, o al fons ja constitu'it de les
biblioteques, etc.

Les dades han estat ordenados per tipus de fonts d'informació. S'ha
procurat que totes les dades fossin com mes actualitzades millor; pero
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malgrat tot, la informado relativa ais preus de les revistes, tot i ser vigent en el
moment de redactar-se l'article, potser ja no ho será quan el lector la llegeixi.
El mateix es pot dir de les noticies sobre els distribuídors d'editorials i deis
números de teléfon i de fax en general.

2. Bibliografías corrents

2.1 Especialitzades

El primer apartat que abordarem es el deis repertoris bibliográfics que van
donant noticia, periódicament, de les novetats que apareixen al mercal
espanyol, tant peí que fa ais llibres com ais articles i altres documents que es
van publicant. Aqüestes serien les eines idónies per al treball d'estar al dia i
seleccionar aquells treballs que semblen interessants per ais objectius de
cadascú.

ABHB: annual bibliography of the history of the printed book and libraries.
Vol. 1 (1970)- . Dordrecht [etc] : Kluwer Academic Publishers, 1971- . Anual.
ISSN 0305-5964. Subscripció anual 32.000 PTA.

La temática de l'obra, tal com es pot deduir del títol, está centrada en la
historia del llibre i les biblioteques. Pretén ser exhaustiva, tant peí que fa a
llibres com articles i altres treballs. Es de carácter internacional, amb
informació d'arreu del món recopilada per col-laboradors de cada estat
participant. En els darrers anys figura com a responsable d'Espanya
Concepción Lois, cap del Departament de Bibliografía de la Biblioteca
Nacional a Madrid. Les noticies es presenten sense comentaris i apareixen,
malauradament, amb anys de retard.

Bibliografía de biblioteconomía: resúmenes y sumarios de revistas. 1 - .
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1990- . Anual. ISSN
1130-6068. Preu del número, 1.275 PTA.

N'han aparegut només dos números fins avui. S'hi buida en cadascun,
una quarantena de revistes especialitzades (només quatre títols deis
publicáis a l'Estal).

* índice español de ciencias sociales. Serie D: ciencia y documentación
científica. 1983/1986- . Madrid: Consejo Superior de Invesligaciones
Científicas, Instituto de Información y Documentación en Ciencias Sociales y
Humanidades, 1987- . Anual. Disponible també en disquet, en CD-ROM i en
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línia. ISSN 0214-1086. Subscripció anual, 5.500 PTA.
Segons la presentació del darrer número, la temática coberta en aquesta

publicado abasta "la archivística, la biblioteconomia, la documentación y la
política científica". Es buiden els articles de 50 revistes publicades a l'Estat
sobre els camps esmentats, i de les publicacions emanades de congresses i
jornades. Es presenten, sense comentaris, ordenats sistemáticament per
matéries, amb índexs d'autors, de matéries i de topónims. El retard en
l'aparició de les noticies es una característica general en les bases de dades
del Consejo. Al darrer número aparegut d'aquesta publicado (el 1993) es
recull la informació publicada a les revistes de 1989 a 1992.

* índice histórico español. Vol. 1- . Barcelona: Centro de Estudios
Históricos Internacionales. 1958- . Semestral. ISSN 0537-3522. Subscripció
anual, 2.500 PTA.

Ja classics revista de ressenyes de llibres i articles sobre la historia
d'Espanya. Després de passar uns anys interrompuda, ha reaparegut amb
noves ¡ntencions de continuítat. A cada número apareixen unes 1.500
noticies, ordenades sistemáticament. Son d'interés per a nosaltres les que
apareixen en els apartáis "Fuentes y bibliografía", "Ciencias auxiliares", i
"Archivos, bibliotecas y museos". Desitgem que aviat es posi al dia i aparegui
amb la puntualitat que els investigadors necessiten.

Information science abstracts. Vol. 4 (March 1969)- . New York: Plenum,
1969- . Mensual. Disponible també en CD-ROM (Information science
abstracts Plus) \ en línia. Continuado de Documentation abstracts and
information sciences abstracts. ISSN 0020-0239. Subscripció anual, 565 $.

Library literature: an index to library and information science. New York:
H.W. Wilson, 1936- . Bimestral. Disponible també en línia i en CD-ROM. ISSN
0024-2373. Subscripció anual, 1.095 $.

LISA: library and information science abstracts. Vol. 1 (Jan.-Feb. 1969)- .
London: Bowker-Saur, 1969- . Mensual. Disponible també en CD-ROM (USA
plus) i en línia. Continuado de Library science abstracts. ISSN 0024-2719.
Subscripció anual, 295 £.

Dels servéis internacionals d'índexs i resums es potser el mes utilitzat a
Catalunya. En els darrers números hi ha buidats l'/fem, el Boletín de la
Asociación Andaluza de Bibliotecarios i la Revista española de documen-
tación científica.
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Pascal: bibliographie Internationale. 205, sciences de /'Information, docu-
mentation. Paris: Instituí de ('Information Scientifique et Technique, 1984- . 10
números l'any. Disponible també en CD-ROM i en línia. ISSN 1146-5026.
Subscripció anual, 1.075 FF.

2.2 Generals

** Bibliografía española. 1958-. Madrid: Dirección General de Archivos y
Bibliotecas, 1959- . Anual. A partir de 1977 el publica la Dirección General
del Libro y Bibliotecas. A partir de 1985 el responsable es la Biblioteca Nacio-
nal. Disponible també en CD-ROM (Bibliografía nacional española Madrid: Bi-
blioteca Nacional: Chadwyck-Healey España [distribuidor], 1992, setembre- ;
quadrimestral). ISSN 0523-1760. Subscripció anual, 18.000 PTA.

De tothom es coneguda la bibliografía nacional de l'Estat: inclou seccions
independents dedicades a les publicacions en serie, a la cartografía ¡ a
música impresa. Fins fa poc apareixia amb un considerable retard, cosa que
la feia bastant inoperant; pero des de juliol de 1993 ha pres un ritme de pu-
blicació mantingut i actualitzat.

En diverses comunitats autónomes espanyoles apareixen també bi-
bliografies corrents elaborados a partir del dipósit legal: a Andalusia,
Astúries, Balears, Catalunya, Galicia, País Valencia i La Rioja. La majoria
apareixen amb retard, i aixó les converteix en eines no útils per conéixer la in-
formació amb puntualitat. Algunes d'aquestes, cal dir-ho, teñen criteris mes
amplis que la Bibliografía española a I'hora d'incloure materials, a causa,
segurament, del menor volum de material que es produeix al seu respectiu
territori, i permeten recuperar, dones, material menor o efímer.

** Libros españoles en venta. Agencia Española del ISBN. Madrid: Mi-
nisterio de Cultura, Centro del Libro y de la Lectura, 1990- . Anual.
Disponible també en CD-ROM (ISBN: libros de España. Madrid: Micronet: Mi-
nisterio de Cultura, 1989- ; semestral.) ISSN 0214-6304.

Fonamental per al control exhaustiu de la producció espanyola de llibres
que es posen a la venda. Apareixen fascicles mensuals, amb les novetats,
que s'acumulen al final de l'any amb la resta de producció que no s'ha
exhaurit. Aquesta edició acumulada es pot consultar també en CD-ROM i en
videotex. Tant l'edició mensual com l'anual presenten el cos ordenat per tres
conceptes: autors, títols i sistemátic de matéries. Per fer el seguiment de les
novetats ens interessará, evidentment, examinar els fascicles mensuals.
Aquesta publicació presenta tres inconvenients principals: -la deficient
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¡ndexació per matéries; -la no-aparició de les publicacions no venáis, i -la ine-
xactitud de nombrosíssimes dades.

** Publicaciones oficiales: boletín de novedades. Madrid: Ministerio de
Relaciones con las Cortes, 1986- . Quadrimestral. Gratuita.

Ofereix la noticia de tot tipus de novetat editada pels ministeris de l'Estat i
els seus organismes dependents (en qualsevol suport, i tant si es posa a la
venda com si no). Ordenada per ministeris, óbviament cal posar cura en el
buidatge del Minister! de Cultura; pero també poden aparéixer novetats d'in-
terés en els departaments d'Educació i Ciencia, Afers Exteriors, i Obres Publi-
ques, Transports i Medi Ambient, etc.

Son també repertoris bibliográfics els catálegs comerciáis d'editorials i
llibreries, les (listes de noves adquisicions de biblioteques i els índexs i les
seccions bibliográfiques de les revistes especialitzades. Vegeu-los comentáis
en els apartáis que se'ls dedica (editorials, llibreries, biblioteques i publica-
cions periódiques).

3. Entitats editores

Les editorials son les protagonistes del mercat de la informació peí que fa
a la producció de llibres. A l'Estat espanyol hi ha mes de 5.000 editorials
registrades, encara que només una minoría teñen una producció i una
incidencia significativa en el panorama cultural espanyol.

D'editorials especialitzades en el nostre camp n'hi ha ben poques, i també
son torga escasses les col-leccions que s'hi dediquen. Probablement la
causa n'és el migrat mercat comprador existent encara, a nivell global de
l'Estat. Tanmateix, la implantado fa ja deu anys deis estudis oficiáis de la di-
plomatura hauria d'haver fet augmentar les ofertes. Ara per ara, pero, l'oferta
mes gran de novetats del nostre camp ve protagonitzada per entitats no
comerciáis.

Rebre i examinar els catálegs de les editorials mes versades en el tema
pot resultar un exercici necessari per conéixer les novetats que van sortint.
De fet, pero, aquesta informació bibliográfica es recuperable també a les
bibliografies corrents habituáis (Libros españoles en venta o Bibliografía
española). Així i tot, alguns catálegs inclouen el sumari de les obres, o breus
textos explicatius que poden ajudar a conéixer millor els llibres.

Comento tot seguit les principals editorials que han destacat per la
publicado d'obres referents al nostre camp. Afegeixo en cada cas el prefix
ISBN per facilitar-ne la recuperació en una hipotética recerca ais CD-ROM
bibliográfics espanyols.
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3.1 Editorials comerciáis

*** Arco Libros
Juan Bautista de Toledo, 28
28002 MADRID
Tel. (91)4153687
Fax (91)4135907
Prefix ISBN: 84-7635-

Coedita en part amb ANABAD (vegeu l'apartat 3.4 sobre associacions
professionals) i ha coeditat també amb la Dirección General del Libro y
Bibliotecas. Els temes en qué destaca son les bibliografies i les obres de
biblioteconomia en general. Té una distribució reduída; el representan! a
Catalunya es el senyor MarceHÍ Perich i Rasclosa, Bellavista, 23. 08901
L'Hospitalet de Llobregat, tel. (93) 338 86 93.

Fuinca (Fundación para el Fomento de la Información Automatizada)
Alcalá 61, 2Q

28014 MADRID
Tel. (91)43532 15
Fax (91)5767481
Prefix ISBN: 84-86813-

Juntament amb Fundesco (amb qui guarda una relació molt estreta)
s'especialitza en obres divulgatives sobre bases de dades, telecomu-
nicacions, etc.

*** Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Juan Ignacio Lúea de Tena, 15, 9Q

28027 MADRID
Tel. (91) 742 41 64; (91) 742 43 47
Fax (91)3208595
Prefix ISBN: 84-86168-

Pertany al Grupo Anaya i, juntament amb una altra editorial del mateix
grup, Pirámide, edita des de 1983 la col-lecció de llibres Biblioteca del libro,
on han aparegut ja mes de 50 títols, traduccions d'obres básiques i obres
d'investigació d'autors espanyols del nostre camp. Totes les especialitats de
la biblioteconomia i la documentació han estat tractades.

*** Fundesco (Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las
Comunicaciones)
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Alcalá, 61
28014 MADRID
Tel. (91) 435 1214; (91) 435 82 50
Fax (91)5782648
Prefix ISBN: 84-86094-

Especialitzada en telecomunicacions, mitjans de comunicació i noves
technologies. Publica un butlletí de distribució gratuita: vegeu-ne un comentan
a l'apartat sobre revistes.

*** Julio Ollero, Editor
Campomanes, 8
28013 MADRID
Tel. (91) 559 06 77; (91) 559 09 11
Fax (91)5591620
Prefix ISBN: 84-7896-

Dedicat especialment a edicions facsímils de bibliografies i d'obres sobre
historia del llibre i de les arts gráfiques. Es l'editor també de Esopo: revista
trimestral de bibliofilia. Els seus llibres no es troben pas a totes les Hibreries.

** Paraninfo
Magallanes, 25
28015 MADRID
Tel. (91)4463350
Fax (91)4456218
Prefix ISBN: 84-283-

Els temes que edita que poden ser mes próxims al nostre interés son la
informática ¡ les noves tecnologies.

Pirámide
Juan Ignacio Lúea de Tena, 15
28027 MADRID
Tel. (91)32001 19
Fax (91)7426631
Prefix ISBN: 84-368-

A mes de ser coedítora de la Biblioteca del libro, juntament amb la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, publica freqüentment monografies
especialitzades.
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* Síntesis
Vallehermoso, 32
28015 MADRID
Tel. (91)5932098
Prefix ISBN: 84-7738-

Té una col-lecció dedicada a la biblioteconomia i la documentado.

** Trea
Donoso Cortés, 7, bajos
33204 GIJÓN
Tel. (98)5133452
Fax (98)51311 82
Prefix ISBN: 84-87733-

Editorial fundada recentment que ha tret al mercat la col-lecció
Biblioteconomia y administración cultural, amb diversos manuals forca
interessants.

Altres editorials que, ocasionalment, publiquen obres del camp:

Edicions 62
Provenga, 278
08008 BARCELONA
Tel. (93) 487 00 62
Fax (93)2155468
Prefix ISBN: 84-297-

Empúries
Hercegovina, 27
08006 BARCELONA
Tel. (93) 209 64 00
Fax (93)4141455
Prefix ISBN: 84-7596-

Miquel Font Editor
Pere Ripoll Palou, 20
07008 CIUTAT DE MALLORCA
Tel.(971)277300
Fax (971)41 6805
Prefix ISBN: 84-86366-
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Pórtic
Ausiás Marc, 92-98
08013 BARCELONA
Tel. (93) 232 73 62
Prefix ISBN: 84-7306-

Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Ausiás Marc, 92-98
08013 BARCELONA
Tel. (93) 231 40 01
Fax (93)4473594
Prefix ISBN: 84-7826-

3.2 Universitats

Com a entitats editores que, en general, no teñen una política distri-
buidora eficient, cal estar especialment a l'aguait de la seva producció, ja
que, de tant en tant, publiquen obres de forga interés en els camps estudiáis
en aquest article. Cal teñir cura de no oblidar-se de les tesis de les univer-
sitats, que cada cop mes es publiquen en microfitxa. Normalment les tesis
en microfitxa es poden adquirir, si be en alguns casos no apareixen ais catá-
legs de publicacions.

El repertori Catálogo de publicaciones universitarias españolas intenta
recollir exhaustivament les novetats d'una trentena d'universitats espanyoles.
Es publica per primer cop el 1985 a carree de la Asociación de Editoriales
Universitarias Españolas i s'ha reeditat en diverses ocasions, mes o menys
anualment. Les citacions, tant de llibres com de revistes, van ordenades sis-
temáticament per la CDU, inclouen un breu resum del contingut i teñen un ni-
vell de correcció forga acceptable.

Cal remarcar també l'existéncia d'una distribuidora barcelonina
especialitzada en publicacions d'universitats espanyoles: L'Estaquirot, Mare
de Déu del Coll, 53. 08023 Barcelona. Tel. (93) 285 03 27; fax (93) 284 83 13.
De tant en tant publiquen catálegs de novetats.

No hi ha prácticament cap universitat espanyola que no publiqui tard o
d'hora alguna obra sobre els temes de la nostra especialitat. N'esmentaré
algunes amb mes producció en aquests camps: l'Autónoma de Barcelona, la
de Barcelona, la de Granada i la Complutense de Madrid.

3.3 Escoles i estudis de biblioteconomia i documentació

Totes les seves publicacions son del nostre interés. Malauradament,
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almenys per ara, el ritme de publicacions del conjunt de les escoles i
facultáis on hi ha estudls del camp es molt balx. Cal fer esment també de les
seves biblioteques, algunes de les quals difonen llistes de noves adquisiclons
(vegeu-ne el comentan a l'apartat de biblioteques).

Barcelona
Escola Universitaria Jordi Rubio i Balaguer de Biblioteconomia i
Documentació
Travessera de les Corts, 131-159, Edifici Cambó
08028 BARCELONA
Tel. (93)491 3715
Fax (93) 491 39 54

Granada
Escuela Universitaria de Biblioteconomia y Documentación
Campus Universitario de Cartuja
18011 GRANADA
Tel. (958) 24 39 43
Fax (958)243945

Havia comencat a publicar una revista, de la qual només va aparéixer el
primer número: Ciencias de la documentación: revista de ¡a Escuela
Universitaria de Biblioteconomia y Documentación de la Universidad de
Granada. N° 1 (año 1990). Granada: Universidad de Granada, 1990;

Lleó
Área de Biblioteconomia
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de León
Campus Universitario Vegazana
24071 LEÓN
Tel. (987) 29 14 68; (987) 29 14 69; (987) 29 10 72
Fax (987)291064

Madrid
Escuela Universitaria de Biblioteconomia y Documentación
Universidad Complutense
Avda. Puerta de Hierro, s/n. Edificio Pensamiento
28040 MADRID
Tel. (91) 394 39 65; (91) 394 39 64
Fax (91)3943965
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Publiquen la Revista general de información y documentación: vegeu-ne
un comentar! a la secció de revistes.

Estudios de Biblioteconomía y Documentación
Universidad Carlos III
Madrid, 126
28903 GETAFE (MADRID)
Tel. (91)6249500
Fax (91)6249757

Murcia
Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación
Santo Cristo, 1
30001 MURCIA
Tel. (968) 83 30 00; (968) 36 39 28
Fax (968) 83 54 18; (968) 36 39 24

Salamanca
Facultad de Traducción y Documentación
Paseo de San Vicente, s/n
37007 SALAMANCA
Tel. (923) 29 45 80
Fax (923) 21 01 34

Saragossa
Área de Biblioteconomía y Documentación
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza. Ciudad Universitaria
50009 ZARAGOZA
Tel.(976)551647
Fax (976)567834

3.4 Associacions professionals

Heus ací un altre col-lectiu amb forga incidencia en el panorama de
l'edició especialitzada a Espanya. Entre les seves publicacions cal distingir
les dirigióles exclusivament ais seus membres -butlletins de noticies i
activitats- de difícil accés, i les de difusió externa. A l'apartat de revistes d'a-
quest treball hi ha el comentan de totes aqüestes publicacions.

La relació següent les presenta ordenades per ámbits geográfics
d'actuació.
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Ambit estatal

ANABAD (Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos
y Documentalistas)
Recoletos, 5, 32 izq.
28001 MADRID
Tel. (91)5751727

Es l'associació degana de l'Estat (creada el 1949), i les seves publi-
cacions -que apareixen mes o menys regularment- teñen forca prestigi i
qualitat. Cal no oblidar-ne les delegacions territorials, com la de Galicia, que
teñen també la seva importancia. Peí que fa a la difusió i disponibilitat de les
seves edicions, cal dir que no son cap exemple d'eficácia. Pot ser útil
conéixer-ne el distribuidor per a Catalunya: MarceHÍ Perich i Rasclosa, Be-
llavista, 23. 08901 L'Hospitalet de Llobregat, tel. (93) 338 86 93.

Asociación Española de Bibliografía
Paseo de Recoletos, 20
28001 MADRID

Creada el 1988, agrupa estudiosos que es dediquin a recerques biblio-
gráfiques. Recentment ha publicat Trabajos de la Asociación Española de
Bibliografía (vegeu l'apartat de publicacions periódiques).

FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Bi-
blioteconornía y Documentación)
Joaquín Costa, 22
28002 MADRID
Tel. (91)5635482
Fax (91)5642644

Fa ben poc temps ha comencat a distribuir un butlletí intern -editat amb
molta humilitat- amb les informacions mes importants de les entitats que en
formen part.

SEDIC (Sociedad Española de Documentación e Información Científica)
Fuencarral, 123, 62dcha.
28010 MADRID
Tel. (91)5934059
Fax (91)59341 28
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Andalusia
ADAB (Asociación de Titulados Universitarios en Documentación y Biblio-
teconomía)
Apartado de Correos 1.233
18080 GRAN ADA
Tel. (958) 24 31 68
Fax (958)243945

Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Granados, 10, 3o D
29008 MÁLAGA
Tel. (95) 221 31 88
Fax (95) 260 45 29

Organitzen anualment unes jornades bibliotecáries de les quals es
publiquen també les actes.

Astúries
AABADOM (Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros,
Documentalistas y Museólogos)
Pl. Daoíz y Velarde, 11
33009 OVIEDO
Tel. (98) 521 13 97, (98) 521 80 95
Fax (98)5148058

Balears
ABADIB (Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les
liles Balears)
Apartat de Correus 1.318
07080 CIUTAT DE MALLORCA
Tel. (971)71 11 22
Fax (971)725803

Castalia i Lleó
ACAL (Asociación de Archiveros de Castilla y León)
Paseo de Canalejas, 20, 62 B
37001 Salamanca

Catalunya
Associació d'Arxivers de Catalunya
Pere Verges, 1 , planta 10, despatxos 1 i 2
08020 BARCELONA
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Tel. (93) 278 02 94
Fax (93) 278 01 74

Col-legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Ribera, 8
08003 BARCELONA
Tel. (93)3197675
Fax (93)3197874

SOCADI (Societat Catalana de Documentació i Informació)
Egipcíaques, 15
08001 BARCELONA
Tel. (93) 441 37 03
Fax (93) 441 35 44

Organitzen unes jornades anuals sobre biblioteques publiques, de les
quals publiquen les actes.

Extremadura
ABADMEX (Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y
Museólogos de Extremadura)
Apartado de Correos 905
06080 BADAJOZ

Galicia
ANABAD-Galicia
Galera, 47, A3 B
15003ACORUÑA
Tel.(981)223213
Fax (981)209567

Asociación Bibliotecaria Galega
Av. Algeciras, 61
15510NEDA(ACoruña)
Tel. i fax (981) 39 02 33

País Base
Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Gipúzkoa
PI. del Buen Pastor, 15, 1sizq.
20005 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tel. (943) 46 20 24
Fax (943)4725 12
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País Valencia
Associació Valenciana d'Especialistes en Informació (AVEI)
Portal de Valldigna, 15, baixos
46003 Valencia
Tel. i fax (96) 386 47 83

3.5 Ministeris

Com les universitats, son entitats de carácter oficial que poden treure a
Hum treballs interessantíssims; pero que poden passar desapercebuts per
manca d'una adequada política de difusió de la informació.

Cal conéixer i examinar regularment la publicació gratuita quadrimestral
Publicaciones oficiales, amb totes les novetats deis diferents ministeris
(vegeu-ne un comentan mes amunt, a l'apartat de les bibliografies).

Si visitem Madrid per algún motiu, no podem oblidar de passar per la
Librería del BOE (vegeu-ne un comentari a l'apartat de les llibreries).

El Minister! de Cultura té dues llibreries amb les seves publicacions, una a
Madrid i l'altra a Barcelona. Vegeu-ne un comentari a l'apartat de llibreries.

3.6 Governs autónoms

Formen part de les entitats editores de carácter oficial i en comparteixen la
problemática: difícil accés a la informació del que publiquen ¡ difícil accés a
les obres mateixes. Cal aprofitar-ne la presencia a les fires de llibres per ob-
tenir-ne els catálegs i poder-ne veure les novetats.

Naturalment cal prestar una atenció especial a les comunitats de Tarea
lingüística catalana (Catalunya, les liles i el País Valencia). Altres que
destaquen per la seva interessant producció son Andalusia i el País Base (en
arxivística), Castella i Lleó, i Galicia (aqüestes dues en historia del llibre).

*** Generalitat de Catalunya, Entitat Autónoma del Diari Oficial i de
Publicacions
Pl. de Sant Jaume, 4
08002 BARCELONA
Tel. (93)4121014
Fax (93)3181668
Prefix ISBN: 84-393-

La Generalitat de Catalunya, i en especial el Departament de Cultura,
destaca per sobre de totes les altres comunitats autónomes com a editora
d'obres del nostre camp: des de textos normatius per a biblioteques i la
bibliografía nacional de Catalunya, que elaborava l'lnstitut Cátala de Biblio-
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grafía -entitat abolida amb Tactual Llei del sistema bibliotecari de Catalunya-,
fins al catáleg col-lectiu antiquari, a cura fins ara del Servei de Biblioteques i
del Patrimoni Bibliografic" passant per les nombrases publicacions del Servei
d'Arxius. Cal fer esment també del Centre d'lnvestigació de la communicació,
que depén del Departament de Presidencia. De les publicacions de la Gene-
ralitat hom en pot rebre informado a domicili de forma periódica i gratuita per
mitjá de \'Informal!u de publicacions, que des de gener de 1991 apareix men-
sualment. Totes les seves publicacions es poden adquirir a la Llibreria de la
Generalitat de Catalunya (vegeu mes avail, l'apartat de llibreries).

Govern Balear, Conselleria de Cultura, Educació i Esports
Sant Feliu, 8 A
07012 CIUTAT DE MALLORCA
Tel.(971)176500
Fax (971)176502
Prefix ISBN: 84-86815-

Generalitat Valenciana, Servei de Publicacions
Cavaliers, 9
46001 VALENCIA
Tel. (96) 386 61 70
Prefix ISBN: 84-7890-

Junta de Andalucía, Consejería de Cultura. Servicio de Estudios y
Publicaciones
San José, 13
41004 SEVILLA
Tel. (95) 455 99 99
Prefix ISBN: 84-87826-

Gobierno Vasco, Servicio Central de Publicaciones
Duque de Wellington, 2
01010VITORIA-GASTEIZ
Tel.(945)188557
Fax (945)188001
Prefix ISBN: 84-457-

4. El Negociat de Patrimoni Bibliográfic, responsable directe fins ara de l'e|aboració del catáleg
col-lectiu antiquari de Catalunya, ha estat també suprimit, a causa de l'assignació per part de la
nova Llei de les competencies sobre la materia a la Biblioteca de Catalunya.
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Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, Unidad de
Publicaciones
Autovía Puente Colgante, s/n
47071 VALLADOLID
Tel. (983)41 1587
Fax (983)41 1527
Prefix ISBN: 84-7846-

Xunta de Galicia, Conselleria de Cultura, Sección de Publicacions
Rúa X, s/n
15071 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel.(981)564705
Fax (981)570277
Prefix ISBN: 84-453-

Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Cultura
Pl. de España, 8
28008 MADRID
Tel. (91)5802543
Fax (91)541 3479
Prefix ISBN: 84-451-

3.7 Altres

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación)
Fernández de la Hoz, 52
28010 MADRID
Tel. (91) 410 48 51; (91) 410 49 61
Fax (91)4103695
Prefix ISBN: 84-86688-

CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros)
Santiago Rusiñol, 8
28040 MADRID
Tel. (91)53461 24
Fax (91)2531273

Des de fa anys, per commemorar el Dia del Llibre publica un llibret de
temática relacionada amb el llibre, de regal.
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*** CINDOC (Centro de Información y Documentación Científica)
Joaquín Costa, 22
28002 MADRID
Tel. (91) 563 54 82; (91) 563 54 87
Fax (91)5642644

Tot i pertányer al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la
majoria de les seves publicacions no son distribuídes pels canals habituáis -i,
d'altra banda, tampoc molt presents- del CSIC. I quasi totes les seves
novetats interessen. Ben recentment el CINDOC ha acordat la distribucio per
a Catalunya amb I'editorial Masson, Av. Príncep d'Astúries, 20, 08012
Barcelona, tel. (93) 574 11 35; fax (93) 574 07 71. Sol teñir presencia propia
ais congressos professionals que es fan a l'Estat; també es pot visitar direc-
tament la seva seu a Madrid. Algunes de les publicacions del centre son
esmentades a la Revista española de documentación científica (vegeu-ne el
comentan a l'apartat 4, publicacions periódiques).

CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Servicio de
Publicaciones
Vitrubio, 8
28006 MADRID
Tel. (91)5629633
Fax (91)5629634
Prefix ISBN: 84-00

Diputació de Barcelona, Instituí d'Edicions
Londres, 57
08036 BARCELONA
Tel. (93) 402 25 00
Fax (93)4022515
Prefix ISBN: 84-7794-

Fundació Noguera
Pg. de Gracia, 101
08008 BARCELONA
Tel. (93)2177940
Prefix ISBN: 84-7856-
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4. Publicacions periódiques5

Les revistes científiques d'una especialitat son el canal mes frequent de
transmissió dels nous coneixements i el vehicle mes utilitzat per conéixer les
novetats bibliográfiques d'un determinat sector.

La selecció que presento no es limita a revistes especialitzades en el
nostre sector i, en canvi, no totes les especialitzades en biblioteconomia hi
son presents. El criteri d'inclusió s'ha basat en la importancia relativa que
segons la meva opinió té en cada publicació la informació bibliográfica de
les novetats espanyoles del nostre camp.

Les publicacions periódiques que son exclusivament de carácter biblio-
gráfic son tractades a l'apartat 2.

Anthropos: boletín de información y documentación. N2 1 (abril 1981)- .
Barcelona: Anthropos, 1981- . Mensual. El subtítol varia. ISSN 0211-5611.
Subscripció anual, 10.763 PTA.

Dedicada al pensament i a la cultura en general, destina els números,
monográficament, a un intel-lectual i al seu tema d'investigació. Inclou també
regularment breus ressenyes de nombrases novetats; alguna vegada d'obres
del nostre camp.

Arxiu de textos Catalans antics. 1- . Barcelona: Fundado Jaume Bofill,
1982- . Anual. Des del núm. 6 es publicat per I'lnstitut d'Estudis Catalans i la
Facultat de Teología de Catalunya. ISSN 0211-9811. Subscripció anual, 5.440
PTA.

Dirigida i elaborada en gran part per Josep Perarnau i Espelt, inclou en els
seus gruixuts volums anuals una part d'articles, sovint erudits i ben
documentats sobre la llengua catalana fins al segle XIX. Pero quasi la meitat
de cada número es dedicada a ressenyes i notes bibliográfiques, algunes de
les quals son d'arxivística.

** Arxius: butlletí del Servei d'Arxius. Núm. 1 (maig 1993)- . Barcelona:
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1993- . Trimestral. ISSN
1133-3774. No venal.

5. Una bibliografía sobre aquest tema es pot trabar a: Carmen Márquez Vega ¡ Amadeu Pons
Serra, Catálogo de publicaciones periódicas españolas sobre archivos, bibliotecas y centros de
documentación. 2a ed., act. Madrid; Barcelona: DOC6, 1994. 32 p. ISBN 84-88205-01-5. Inclou
la noticia i breu ressenya de 36 revistes vives.

80



1994 ITEM Num. 151

Es tracta d'un butlletí informatiu sobre el món dels arxius a Catalunya, amb
petits articles, agenda d'actes ¡ noticia de catálegs i inventaris nous que els
arxius van completant. En qüestió bibliográfica cal esmentar la secció que
inclou de novetats de llibres i articles.

* L'avenc. Barcelona: L'Avenc, 1976- . Mensual. ISSN 0210-0150.
Subscripció anual, 4.750 PTA.

La ja clássica revista dedicada a la historia inclou de tant en tant, entre les
ressenyes i llistes de novetats, obres d'arxivística.

** Boletín de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios,
Museólogos y Documentalistas. Año 40, n2 1 (enero-marzo 1990)- . Madrid:
ANABAD, 1990- . Madrid: Asociación Española de Archiveros, Biblio-
tecarios, Museólogos y Documentalistas, 1978- . Trimestral. Títol anterior,
Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos
y Documentalistas. ISSN 0210-4164. Subscripció anual, 10.918 PTA.

Aquesta es la revista de la professió amb mes tradició de les que es
publiquen actualment a Espanya (comengá, amb un altre títol, el 1950). Té
una secció que inclou novetats, de forca interés.

** Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Año 1, nQ O (junio
1984)- . Málaga: la Asociación, 1984- . Trimestral. ISSN 0213-6333.
Subscripció anual, 2.500 PTA.

A part dels articles especialitzats, inclou la secció "Revista de prensa"
amb resums d'una selecció d'uns vint articles apareguts en revistes
especialitzades (tant estatals com estrangeres). Compta també a cada
número amb unes ressenyes mes extenses, i amb la Mista de les
"Publicaciones recibidas".

Boletín de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros,
Documentalistas y Museólogos. Número 1 (enero-marzo 1990)- . Oviedo:
AABADOM, 1990- . Trimestral. ISSN 1131-6764. Subscripció anual, 2.000
PTA.

A mig camí entre butlletí intern de noticies i revista científica, compleix
perfectament la funció de canal de comunicació per ais professionals de la
Comunitat Autónoma Asturiana. Inclou a cada número una secció, "Lo que
hay que leer", de ressenyes curtes, de novetats.
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Boletín de la SEDIC. Número 1 (enero 1990)- . Madrid: Sociedad
Española de Documentación e Información Científica, 1990- . Trimestral. Ha
aparegut anteriorment amb els títols Noticias de la SEDIC i Boletín de la
SEDIC. No venal.

De carácter intern, amb noticia de les activitats que porta a terme aquesta
associació.

Boletín informativo ABADMEX. N2 1 (dic.-feb. 1993)- . Badajoz: Asociación
de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos de Extremadura,
1993- . Trimestral. ISSN 1133-1135. Subscripció anual, 1.500 PTA.

Butlletí intern d'aquesta jove associació que inclou alguna ressenya en
cada número.

Butlletí: ¡nformatiu de I'Associació d'Arxivers de Catalunya. 1 (Irtrim. 1989)-
Barcelona: l'Associació, 1989- . Bimestral. ISSN 0214-6924. No venal.

Circular de difusió restringida ais associats. Inclou petites noves d'interés
per a la professió, recull de legislado, etc. També hi ha un apartat amb
"Bibliografía recent" que facilita noticies de llibres i algunes de buidat de
revistes i congressos.

Butlletí de la Biblioteca de Catalunya. 1914-1934; 1985- . Barcelona:
Biblioteca de Catalunya, 1914- . Anual. ISSN 0213-3733. Preu del número,
6.000 PTA.

* Cuadernos de la Asociación de Diplomados y Alumnos de Biblioteco-
nomía y Documentación. Ns 1 (jul.-dic. 1988)-vol. 5-6 (jul.-dic. 1990, ene.-jul.
1991); segunda ép., vol. 1, ns 1 (ene.-jun. 1993)- . Madrid; Salamanca:
ADAB, 1988- . Semestral. ISSN 1130-2321. Subscripció anual, 2.500 PTA.

Revista especializada en tots els camps de la professió. A partir del
número 2 de la segona época (jul.-des. 1993) comenga la secció "Bibliografía
profesional española" on es pretén "dar cuenta de toda la literatura especiali-
zada en archivística, biblioteconomía y documentación publicada en España,
así como de todo lo publicado por autores españoles fuera de España"6.
Confiem que la regularitat en l'aparició d'aquesta revista es consolidi en la
seva segona época.

6. Segons una carta circular que els editors adrecaren ais subscriptors, datada el 10 de gener
de 1994
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Document: full informatiu del Col-legi Oficial de Bibliotecahs-Documen-
talistes de Catalunya. Num. 0 (marg 1986)- . Barcelona: el Col-legi, 1986- .
Mensual. ISSN 0213-4772. No venal.

Es tracta del butlletí de distribució interna entre els col-legiats. Inclou
breus noticies relacionades amb la professió, activitats de la Junta Directiva,
etc. Hi ha també una secció on es dona compte de "Nous productes" que
han arribat al Col-legi o que han aparegut.

* Documentación de las ciencias de la información. Ns 1 (1976)- . Madrid:
Universidad Complutense, Facultad de Ciencias de la Información,
Departamento de Documentación, 1976- . Anual. ISSN 0210-4210.
Subscripció anual, 1.500 PTA.

Tot i estar enfocada ais estudis de periodisme i publicitat no son rars els
articles sobre bibliografía i documentació en general. Peí que fa ais apartáis
bibliográfics, de 1978 a 1982 inclogué una secció titulada "Bibliografía
española de las ciencias de la información", que cobria bastant be tot el
camp.

** Educación y biblioteca: revista de documentación y recursos di-
dácticos. Año 1, ns 1 (mayo 1989)- . Madrid: Tilde, 1989- . Mensual. El
subtítol ha variat. ISSN 0214-7491. Subscripció anual, 5.000 PTA.

S'está convertint ja en una revista consolidada i prestigiosa. Aquesta
publicado no pretén oferir grans treballs d'investigació, sino divulgació i
informació sobre aspectes d'interés per al professional que treballa en una
biblioteca escolar, infantil o pública. Cada número inclou, entre d'altres
informacions, unes quantes noveláis en el nostre camp, comenlades.

Fundesco: boletín de la Fundación para el Desarrollo de la Función Social
de las Comunicaciones. 1- . Madrid: Fundesco, 1978- . Mensual. ISSN 1131-
6160. No venal.

Té la secció "Escaparale" que inclou la nolícia d'algunes noveláis (no
solen arribar a deu) sobre lelecomunicacions, noves tecnologies i mitjans de
comunicado, sobretol.

Hoja informativa: noticias periódicas de la Asociación Española de
Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas. Núm. 1 (feb.
1983)- . Madrid: ANABAD, 1983- . Mensual (exceple juliol i agosl). No
venal.
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Consisteix en el butlletí intern d'aquesta associació, amb noticies
d'activitats própies i alienes. Inclou també referéncies bibliográfiques de
novetats en el camp.

** Information world en español. NQ 1 (feb. 1992)- . Barcelona: IWE;
Oxford: Learned Information Europe, 1992- . Mensual (excepte agost i
desembre). ISSN 0965-3821. Subscripció anual, 9.500 PTA.

Consta de noticies breus (i alguna entrevista) sobre el món de la
informacib a Espanya (especialment, del camp de la documentació i noves
tecnologies). Inclou noticia de novetats.

*** ítem: revista de biblioteconomia i documentació. 1 (jul.-des. 1987)- .
Barcelona: CoHegi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya,
1987- . Semestral. ISSN 0214-0349. Subscripció anual, 2.300 PTA.

A mes dels articles sobre les diverses especialitats de la nostra professió,
inclou la secció "Llista de novetats", amb unes 150 noticies a cada número, la
majoria de les quals inclou breus comentaris analítics. A cada número hi ha
també una dotzena de ressenyes extenses dedicades a les novetats.

Lligall: revista catalana d'arxivística. 1 (1988)- . Barcelona : Associació
d'Arxivers de Catalunya, 1988- . Semestral. ISSN 1130-5398. Subscripció
anual, 5.000 PTA.

Revista especialitzada en arxivística. Hi ha ressenyes de novetats.

Métodos de información. Vol 1, ns O (mayo 1994)- . Valencia : Associació
Valenciana d'Especialistes en Informació, 1994- . Bimestral. Subscripció
anual, 3.500 PTA. ISSN 1134-2838.

Revista especialitzada en documentació, amb ressenyes de novetats.

* Noticias bibliográficas. Madrid: Pablo Torres, 1988- . Bimestral. Preu de
Subscripció, 2.500 PTA.

Es una publicado del gremi de llibreters de veil de Madrid. Ocasionalment
apareix alguna novetat sobre historia del llibre.

Papéis: folla informativa de ANABAD-Galicia. Ns 1 (dec. 1989)- . A
Coruña: ANABAD-Galicia, 1989- . Bimestral. No venal.

Butlletí intern de la delegació d'ANABAD a Galicia amb notes sobre la vida
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de l'Associació i altres articles sobre la problemática bibliotecária gallega.
Llista de novetats.

* Revista española de documentación científica. Vol. 1, na 1 (1977)- .
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CENIDOC, 1977- .
Trimestral. ISSN 0210-0614. Subscripció anual, 4.200 PTA.

Una de les revistes professionals de l'Estat que, en els camps de la
"documentación, información científica y biblioteconomía" (segons ella
mateixa precisa) compta amb articles de mes alt nivell. Pel que fa a noticies
bibliográfiques facilita un nombre no gaire elevat de ressenyes a cada núme-
ro (al voltant de cinc o sis). Inclou també una "Sección bibliográfica" amb el
buidatge de revistes especialitzades, sobretot estrangeres.

Tabula: revista de archivos de Castilla y León . N2 1 (1992)-. Salamanca:
Asociación de Archiveros de Castilla y León, 1992-. Anual. ISSN 1132-6506.
Subscripció anual, 2.500 PTA.

Revista especialitzada en arxivística, amb una secció bibliográfica, amb
novetats i ressenyes.

Trabajos de la Asociación Española de Bibliografía. Madrid: Ministerio de
Cultura, Biblioteca Nacional, 1993- .vol.l: 489 p. ISBN 84-7483-955-6. 2.000 PTA.

Primera aparició pública deis treballs elaboráis per aquesta Associació,
creada ja al 1988, pero que fins ara no havia divulgat cap treball. En el primer
número es publiquen una bona colla de col-laboracions de membres de
l'Associació i, al final, llista de les seves publicacions recents.

5. Llibreries

Després d'haver vist les entitats que publiquen els llibres, passarem ara a
descriure els principals punts de venda d'aquestes publicacions, on podrem
fullejar les novetats abans que estiguin disponibles a les biblioteques i podrem
adquirir alió que ens interessi.

Algunes llibreries editen catálegs amb les novetats que teñen en venda.
Aqüestes publicacions periódiques complementen les bibliografies corrents.
Com de costum en els catálegs comerciáis, no solen posar l'editorial ni I'ISBN,
cosa que dificulta la comanda del llibre en qüestió fora de la llibreria que ha
publicat el catáleg.
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* Abacus
Balmes, 163
08008 BARCELONA
Tel. (93)4155811

Es una de les llibreries de Barcelona que té un estoc mes complet de
llibres de biblioteconomia. La sécelo es situada al primer pls.

*** BiblioLibrería
Biblioteca Nacional, Sala Hipóstila
Paseo de Recoletos, 20
28001 MADRID
Tel. (91)5778707
Fax (91)5774054

De creació forga recent, aquesta llibreria ofereix no solament les
publlcacions de la Biblioteca Nacional, sino també les d'altres editorials,
especialltzades en el camp de la biblioteconomia I la documentació.

*** Delsa
General Moscardó, 15
28020 MADRID
Tel. (91)5336800
Fax (91)5339779

Es especialitzada en el nostre camp, així com en obres de referencia en
general. Publica anualment un catáleg gratuít deis llibres que té en venda
(tant espanyols com estrangers) amb mes de 1.000 entrades. La venda del
seu fons es promou per correu. Té una xarxa d'establlments associats per
tota Espanya, que aten els encárrecs fets sobre el catáleg.

Es molt profitosa la visita a la seva seu a Madrid, ja que el personal no
posa cap inconvenient perqué hom fullegi les novetats que vulgui, que es
traben exposades totes juntes.

* Díaz de Santos
Balmes, 417
08022 BARCELONA
Tel. (93)2128647
Fax (93) 211 49 91

La seva professionalitat i eficiencia ja son conegudes per molta gent. Del
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nostre camp podem trobar-hi novetats en l'área de l'automatització de
biblioteques, aplicacions informátiques, etc. Publiquen diversos catálegs
especialitzats. A Madrid disposen també d'una botiga: Lagasca, 37, 28 Ma-
drid. Tel. (91) 431 3399.

*** Librería del BOB
Trafalgar, 27-29
28010 MADRID
Tel. (91)5382295

S'hi troben exposades i a la venda les publicacions recents de tots els mi-
nisteris.

Librería Tipo
Alonso Cano, 56, 1o.
28003 MADRID
Tel. (91)5547014
Fax (91)5546986

Les seves especialitats son l'arqueologia i la historia, i també, amb menys
intensitat, les ciéncies auxiliars.

***Llibreria de la Generalitat de Catalunya
Rambla deis Estudis, 118
08002 BARCELONA
Tel. (93) 302 68 35
Fax (93)3021299

Llibreria de la Generalitat de Catalunya
Gran Via de Jaume I, 38
17001 GIRONA
Tel. (972) 22 72 67
Fax (972)2273 15

En una sola visita es pot veure tot alió que ha publicat la Generalitat de
Catalunya que es trobi a la venda. (Recordem que també apareixen,
esporádicament, publicacions no venáis.) En aqüestes llibreries també hi
trobem les publicacions de la Biblioteca de Catalunya i una selecció de
publicacions d'organismes internacionals (Unesco, FAO, etc.). Aqüestes
ultimes, pero, no s'inclouen en l'ámbit d'aquest treball.

*** Llibreria del Ministeri de Cultura
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Muntaner, 221
08036 BARCELONA
Tel. (93)3229612

S'hi troba tot el que el Minister! de Cultura posa a la venda (que,
malauradament, no es pas tot el que publica). S'hi pot recollir el catáleg
anual, acumulatiu, de les publicacions del Ministeri.

Llig, Llibreria de la Generalitat Valenciana
Pl. Manises, 3
46003 VALENCIA
Tel. (96) 386 61 70
Fax (96) 386 61 62

Es el distribuidor de les publicacions de la Generalitat Valenciana.

*** LÚA (Librería Universitaria)
Santa Ana Baja, 17
28034 MADRID
Tel. (91) 735 17 21; (91) 735 17 22
Fax (91)7351350

Es distribuidora de CD-ROM i especialitzada en l'ámbit de noves
tecnologies. Publica un catáleg periódicament i sol ser present a les fires que
acompanyen els congresses professionals.

** Marcial Pons, Librero
Pl. Conde del Valle de Súchil, 8
28015 MADRID
Tel. (91)4484797
Fax (91)5931329

Manté una especialització en el nostre camp (a mes d'história i dret).
Publica catáleg gratuit, que es pot rebre a domicili.

** Pons, Librería especializada
P3 de Fernando el Católico, 37
50006 ZARAGOZA
Tel. (976) 55 49 20; (976) 55 01 05
Fax (976) 35 60 72

Una altra llibreria especialitzada en arxivística, biblioteconomia, docu-
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mentació, etc. Publica també un catáleg periodic que es distribueix entre qui
el demana.

Paradox
Santa Teresa, 2
28004 MADRID
Tel. (91)31901 63; (91) 31906 92
Fax (91)3195926.

**Spa
Guzmán el Bueno, 21
28015 MADRID
Tel. (91)5441300
Fax (91)544 1778

A aquesta empresa, que en principi tenia com a especialització el medi
ambient, s'hi integra la casa Clarín Libros, dedicada a la biblioteconomia i
documentació. Publica un catáleg periodic forga ben editat.

6. Biblioteques

Quasi acabem ja el periple per les diferents fonts d'informació. Una
d'elles, i no la menys important, es constituida per les biblioteques que es
dediquen exclusivament al nostre tema, o be que hi presten una atenció
preferent.

Alguns d'aquests centres publiquen llistes de novetats i butlletins de
sumaris que de fet son una eina d'interés per conéixer l'existéncia i la
localització de nous documents.

*** Biblioteca Bergnes de las Casas
Gran Via de les Corts Catalanes, 657 bis
08010 BARCELONA
Tel. (93) 265 87 31
Fax (93)2652049

Especialitzada en el món del llibre. Es l'hereva de la Biblioteca de la
Cámara del Libro y de Propiedad Intelectual, fundada el 1917. Es de visita
obligada. Publica mensualment una Llista de noves adquisicions que permet
seguir exhaustivament el que hi va entrant.

Biblioteca de Catalunya
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Hospital, 56
08001 BARCELONA
Tel. (93)3170778
Fax (93)3186670

Des de fa uns anys la política de publications de la casa ha millorat
notablement. Totes les publicacions en venda es poden trobar a la Llibreria
de la Generalitat i son distribuídes amb relativa normalitat.

** Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Área General i de Referencia
Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 1r
08007 BARCELONA
Tel. (93) 318 42 66, ext. 2216
Fax (93)3170689

Les obres de referencia son de lliure accés, a la sala de referencia, a
l'entrada. S'hi poden trobar bibliografies i repertoris d'ámbit general,
especialment. Els bibliotecaris que atenen el public us poden deixar les
fotocópies de les portades de les obres ingressades recentment.

*** Biblioteca Nacional
Paseo de Recoletos, 20
28001 MADRID
Tel. (91)5807880
Fax (91)5641550

Com a entitat editora s'encarrega d'elaborar la Bibliografía española, ja
comentada en les bibliografies i, esporádicament, alguna altra publicació
(per exemple, els catálegs de les exposicions bibliográfiques que organitza.)
Chadwyck-Healey España distribueix en CD-ROM la Bibliografía nacional
española, i altres catálegs del seu fons.

La seva Sala de Bibliografía recull tot alió que entra a la Biblioteca per
dipósit legal espanyol que fa referencia a bibliografía, biblioteconomia i
documentado. També hi ingressen materials estrangers. El fons d'aquesta
seccíó es de lliure accés, cosa que permet moure-s'hi sense través. No fan
pública cap llista de noves adquisicions.

En una altra dependencia de la casa s'ha organitzat des de fa un temps el
Servicio de Documentación Bibliotecaria (SDB), hereu de l'antiga Biblioteca
del Bibliotecario: secció d'accés lliure que recull tots els fons que fan re-
ferencia a la biblioteconomia (monografies i publicacions en serie). Publiquen
un Boletín de novedades bibliográficas des d'octubre de 1993.

Finalment, val la pena repetir la noticia de la recent obertura de la seva

90



1994 ITEM Num. 15

(librería, amb novetats de diverses editorials del camp (vegeu I'apartat de
Ilibreries).

*** Centro de Información Documental de Archivos
Av. Juan de Herrera, 2, 4a planta
28040 MADRID
Tel. (91) 543 70 48; (91) 549 59 91
Fax (91)549 98 74

Aquesta entitat, que depén de la Dirección de los Archivos Estatales, del
Ministerio de Cultura, fa una gran tasca de difusió bibliográfica en l'ámbit de
l'arxivística. Publica el Boletín de información (Madrid: Ministerio de Cultura,
Dirección de los Archivos Estatales, Centro de Información Documental, 1980-
. Trimestral. ISSN 0210-9492.) Resulta molt interessant per la gran quantitat de
noticies sobre arxivística i biblioteconomia en general que aporta.

** Consejo Superior de Investigaciones Científicas

La seva Unidad de Coordinación de Bibliotecas (Jorge Manrique, 27,
28006 Madrid) edita periódicament una llista de les noves adquisicions (de
llibres) que en el camp de biblioteconomia i documentació ingressen al
centenar de biblioteques depenents d'aquest organisme estatal d'in-
vestigació.

** Departament de Cultura, Secretaria General, Gabinet Técnic
Rambla de Santa Mónica, 8
08002 BARCELONA
Tel. (93)4122234

El Centre de Documentació del Departament edita semestralment un
Butlletí de documentació amb la noticia de tots els documents ingressats.
Pertanyen a tots els ambits de la cultura, entre els quals hi ha els temes
d'arxius, biblioteques i el món de l'edició.

*** Escola Universitaria Jordi Rubio i Balaguer de Biblioteconomia i
Documentació
Travessera de les Corts, 131-159, Edifici Cambó
08028 BARCELONA
Tel. (93)491 3715
Fax (93) 491 39 54

A causa del seu llunyá any de fundació (1915) l'Escola ha pogut consoli-
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dar una biblioteca torga ben dotada, que procura mantenir-se al dia en tots
els ambits que son propis ais estudis que s'imparteixen al centre. Per seguir
les novetats que hi van entrant cal consultar la Llista de ¡libres arribáis a la
biblioteca que apareix mensualment.

Les biblioteques de les altres escoles son també, óbviament, centres
especialitzats. (Vegeu l'apartat 3.3, Escoles.) En especial cal fer referencia a
la ** Facultad de Traducción y Documentación, de Salamanca, que publica
una llista periódica amb les novetats que hi ingressen: Boletín de
adquisiciones.

** Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica, Servicio de
Documentación y Biblioteca
PI. del Rey, 1
28001 MADRID
Tel. (91)5321016

Publica un butlletí bimestral —de distribució gratuita— amb les novetats
ingressades: Últimas adquisiciones de la biblioteca, que inclou també un
buidatge molt selectiu d'articles. La temática de les seves adquisicions fa
referencia a la cultura en general i, per tant, hi teñen cabuda els arxius i les
biblioteques. Visitar i treballar en aquesta biblioteca també es possible, tot i
que no es gaire freqüentada. Si el lector hi acudeix amb les anotacions de les
signatures dels documents que vol consultar -que apareixen al butlletí
esmentat- estalvia temps, ja que els fons no son de lliure accés.

7. Fires, congresses

Els congresses d'una especialitat representen un marc de trobada
personal i d'intercanvi d'experiéncies que sol resultar gratifican! ais qui els
freqüenten. Teóricament els treballs que s'hi presenten han d'oferir l'estat
mes recent de la recerca en el camp que sigui i, així, l'assisténcia ais
congressos d'una especialitat esdevé també una necessitat per al pro-
fessional que vol estar molt al dia. Els congressos de mes volada solen anar
acompanyats d'exposicions comerciáis d'empreses vinculades al sector, que
presenten les seves ultimes novetats.

Una finalitat semblant trobem en les fires comerciáis especialitzades,
destinades a l'exposició de productes i servéis nous.

Ressenyo a continuació alguns deis congressos i fires del nostre camp
que se celebren amb mes o menys periodicitat.
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* Congreso de la ANABAD
Itinerant

* Fira del Llibre de Barcelona
Juny

InstaHada al passeig de Gracia de Barcelona. Els expositors son, en
general, editorials i llibreries comerciáis.

Informal
Barcelona (Fira de Mostres)
Hi podrem trobar aplicacions informátiques al treball documental i

publicacions en el camp de les arts gráfiques i de les noves tecnologies.

* Jornadas Españolas de Documentación Automatizada
Se celebren cada dos o tres anys, cada vegada en una ciutat diferent,

sota l'organització de FESABID. La tira professional que es munta al voltant
seu reuneix empreses ¡ institucions del sector.

* Jornades Catalanes de Documentació (Fira de Mostres)
Teñen Hoc cada tres anys, amb una exposició comercial integrada per

diverses empreses del sector. Les organitzen el Col-legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya i Socadi.

*** Liber
Madrid (Parque Ferial Juan Carlos l)-Barcelona (Fira de Mostres), juny.

Es la fira per excel-léncia del sector professional del llibre a Espanya. Se
celebra anualment de forma alternada —tret d'excepcions— a Barcelona i a
Madrid. La visita a aquesta fira es obligada per tal de poder veure les novetats
editorials mes difícils d'aconseguir per les vies normals de les llibreries: les de
les comunitats autónomes, universitats, diputacions provincials...

* Setmana del Llibre en Cátala
Barcelona (les Drassanes), febrer-marg.

S'intenta que s'hi trobin exposats i a la venda tots els Ilibres disponibles,
escrits en cátala. Es una bona ocasió per trobar publicacions d'entitats
editores no comerciáis.

*Simo
Madrid (Parque Ferial Juan Carlos I), novembre.
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Organitza: CITEMA (Centro de la Informática, Telemática y Medios Afines)
Pl. Alonso Martínez, 3. 2o
28004 MADRID
Tel. (91)4484794
Fax (91)4482871.

Cita anual dels professionals de l'electrónica i la informática.

8. Conclusions

Si be hi ha un intent mes o menys reeixit de bibliografía corrent espe-
cialitzada en biblioteconomia i camps afins peí que fa a monografies
publicades a Espanya (la sécelo "Llista de novetats" de la revista ítem) no
está encara del tot aconseguit un recurs que doni noticia exhaustiva deis
articles de revista publicáis a l'Estat, així com dels treballs apareguts en
actes de congressos, llibres d'homenatges i obres similars.

Els recursos bibliográfics d'abast internacional (Annual bibliography of the
history of the printed book, ISA, Library literature, LISA) recullen molt
parcialment la prodúcelo espanyola.

Per controlar articles i treballs en obres col-lectives tan sols comptem amb
intents: alguns molt nous, com ara la sécelo de Cuadernos de Adab, altres no
exhaustius, com Bibliografía de biblioteconomia, o poc puntuáis, com índice
español de ciencias sociales. Serie D: Ciencia y documentación científica.

A l'Estat es publica cada vegada mes en el nostre camp. Es de preveure
que la tendencia a Taiga es mantingui a causa de la consolidació deis estudis
de diplomatura i també per la implantació recent deis de la (licenciatura en
documentació.

La modesta, pero creixent quantitat de revistes que es publica a l'Estat
justificaría ja la creació (o potenciado) d'una eina d'aquestes carac-
terístiques, que podría incloure, també, noticia de treballs en curs
d'elaboració (a la manera del Current research in library and information
science7) i de tesis no publicades.

Caldria encoratjar els editors de totes les publicacions espanyoles espe-
cialitzades en el nostre camp perqué trametessin una subscripció gratuita ais
organismes editors dels servéis de resums i d'índexs de caire nacional i
internacional per anar-h¡ deixant sentir la seva presencia.

7. London: Bowker-Saur, 1974-. Trimestral. Disponible també en línea i en CD-ROM. ISSN 0263-
9254.

94




