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 20.000 Llibres ? 

 

 3.000 caixes de revistes  

Biblioteca de Medicina 



 

LLIBRES de Medicina  

 

al Dipòsit de Cervera 

 

del topogràfic 20.000 al 40.000 

“sense catalogar” 
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del topogràfic 20.000 al 40.000 

 

 Referenciats amb topogràfic: 6.195  

 

• 3.845 fitxes de cedulari: descripció 

bibliogràfica bona 
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del topogràfic 20.000 al 40.000 

 

 Referenciats amb topogràfic: 6.195  

 

• 2.350 fitxes blaves: només autor i 

títol 
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del topogràfic 20.000 al 40.000 

 

 

• La resta, uns 10.000, no estan referenciats 

enlloc... No en sabem res. 
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LLIBRES: del 2012 al 2015 

 

2012 i 2013  revisió de fitxes (100%) 

 
 Fitxes del cedulari: 

 Comprovació “in situ” de què el llibre existeix 

 Verificació de dubtes  

 Cerca al catàleg propi, CCUC, REBIUN, etc.. 

 

 Fitxes blaves: 

– Comprovació “in situ” de què el llibre existeix 

– Ampliació de les dades bibliogràfiques de cada títol 

– Cerca al catàleg propi, CCUC, REBIUN, etc.. 
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LLIBRES: del 2012 al 2015 

 

2014   fet fins el 75% dels 6.135 referenciats 

 

 Catalogar 

 Penjar exemplars 

 GEPA 

 Desestimar 

 etc 
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LLIBRES: del 2012 al 2015 

 

2015  canvi d'estratègia  

 

 es porten al CRAI Biblioteca de Medicina, 

tots els llibres no catalogats i editats 

abans de 1935 per prioritzar el fons 

patrimonial de Medicina 
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REVISTES de Medicina  

al Dipòsit de Cervera 

O 

3.000 caixes de medicina 
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3.000 caixes de revistes : 

 2 enviaments (2003 i 2011)  

 2 ubicacions a Cervera 

Molt més que:  

1. Localitzar les caixes 

2. Obrir-les 

3. Buscar les revistes 

4. Comprovar històrics 

5. Col·locar-les ordenadament 
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3.000 caixes de revistes : 

 

 3.000 caixes = 1.957 registres 
 

• 1.081 topogràfics de revistes col·locades que no 

són títols (algunes sense catalogar) 

• 290 títols desestimats: duplicats, en mal estat, 

oferts a d’altres biblioteques, desestimats, etc. 

• 62 no trobats 

• 132 títols tornats al CRAI Bib. Medicina 

• 176 títols enviats al Dipòsit de Cervera 
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