Biblioteca Museu Etnològic
Manual d’usuari

SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ DE LA BIBLIOTECA
Un sistema de classificació és un sistema d’organització intel•lectual dels documents d’una col•lecció. Podeu
consultar el sistema de classificació de la biblioteca al següent enllaç.

A diferència d’altres biblioteques, la biblioteca no s’organitza temàticament, si no geogràficament. Això vol

dir que el gruix dels llibres s’organitzen segons el país/regió sobre el que tracten. Dins cadascuna d’aquestes

regions/països, l’organització dels llibres és temàtica. D’aquesta manera, les prestatgeries s’organitzen de la
següent manera:
1.

2.

Llibres de caràcter general.

Això és, no

Donat que els continents són regions massa vastes,

un tema en general. P.e.: Ocultismo, brujería y

nent es subdivideix en més països o regions. I alhora,

llibre que tracta el tema de la bruixeria, però de

nics. P.e.:

tracten sobre un país o regió concreta sinó sobre

dins cadascuna d’aquestes categories, cada conti-

modas culturales / Mircea Eliade. Es tracta d’un

aquests es poden subdividir en regions o grups èt-

manera global, no a nivell local.

Amèrica

Europa .

Llibres que tracten sobre un país o

regió europeus. P.e.

Bruixeria a Catalunya

/ Joan Guillamet. Tracta el mateix tema d’abans,
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Amèrica del Sud
		

Equador

però a una regió concreta (Catalunya).

			

3.

Àfrica . Llibres

D’aquesta manera, si voleu cercar materials sobre

4.

Àsia . Llibres

5.

Oceania . Llibres

6.

Amèrica.

gió af ricans.
asiàtics.

que tracten sobre un país o re-

que tracten sobre un país o regió

regió de l’Oceania.

que tracten sobre un país o

Llibres que tracten sobre un país o

regió americans.

Shuars. Jívaros

una regió molt concreta haureu de cercar la classificació que més s’hi acosti.

Si per contra, cerqueu informació més genèrica (p.e.
Llatinoamèrica) haureu de cercar els materials a un
graó més alt.

Les subdivisions de matèries

Així, seguint amb l’exemple anterior, la classificació

Dins

Bruixeria a Catalunya / Joan Guillamet. Tracta el

cada

subdivisió

geogràfica,

els

llibres

s’organitzen per matèries. Aquestes s’organitzen una
classificació de 9 categories:

del llibre quedaria de la següent manera:

mateix tema d’abans, però a una regió concreta (Catalunya).

1-

Filosofia

La classificació és : 212 (133)

2-

Religió

212 equival a: Catalunya

3-

Ciències Socials

(133) equival a: Bruixeria

4-

Ciències Naturals

5-

Ciències Culturals

6-

Literatura

La signatura topogràfica

7-

Art

Per poder localitzar un exemplar físic que hagueu

8-

Història

9-

Geografia

trobat al catàleg, us heu de fixar en la signatura topogràfica, que no és altra cosa que la classificació

Cadascuna de les categories es subdivideix en més
subcategories. P.e.

Aquesta signatura la trobareu enganxada al llom del
llibre en una etiqueta blanca. P.e.

53- Folklore
53.8- Art popular. Artesania

			

(normalment, les inicials de l’autor), per poder orde-

nar els llibres d’una mateixa matèria alfabèticament.

5- Ciències Culturals

		

que acabem d’explicar, a la que s’afegeixen 3 lletres

212 (133) GUI - Corresponent a llibre anterior

53.83- Pessebres

Com en el cas anterior, en funció de l’especificitat
de la vostra cerca, haureu de pujar o baixar més en la
classificació.
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COM PLANIFICAR UNA CERCA
Cerca al catàleg
Per fer cerques al catàleg, hem de fer-nos prèviament una esquema mental, de què és el que volem cercar:

Un llibre concret.

Un tema concret.

Per un llibre concret, hem de conèixer alguna dada

Per un tema concret. Si el que necessitem són llibres

Sempre és més recomanable cercar per l’autor, ja

Com en el cas dels autors, el catàleg també té un

obra que cerquem en altres idiomes, o d’altres obres

de la biblioteca.

sobre el mateix, com pot ser l’autor o títol.

que d’aquesta manera podem recuperar la mateixa
que també puguin ser del nostre interès.

Des del catàleg, podem accedir als índexs d’autors,
on s’hi relacionen els autors de tots els llibres de la

biblioteca. Això facilita la cerca d’un autor concret
sense confusions de grafia.

sobre un tema concret, hem de cercar per matèria.

índex on es relacionen totes les matèries dels llibres
Hem de procurar ser el màxim de precisos i concretar
tant com sigui possible el nostre tema d’interès.

Així, si per exemple cerquem informació sobre música, haurem de concretar una mica més, si no volem obtenir un excés de resultats.

Per això, seria recomanable concretar un aspecte
concret o una regió/país,

p.ex.: Etnologia – Història o Etnologia – Espanya.
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Com podeu aprofundir més la vostra investigació
Si voleu estirar més la vostra recerca, podeu seguir alguns passos des de la mateixa biblioteca:
-

Consulta de bibliografies.

Es bona idea cercar a les bibliografies dels llibres

que més útils us hagin estat o més us hagin interes-

sat, ja que tindran referències a llibres que de segur
us poden ser d’utilitat i que podeu cercar al catàleg.
-

Cerca per autor.

Si hi ha un o més llibres que us han interessat, podeu consultar al catàleg si l’autor ha escrit més obres
sobre el tema.

Cerca als catàlegs, pensa localment, cerca globalment.
-

Actualment, gairebé la totalitat de les biblioteques
especialitzades tenen el seu catàleg informatitzat.

Si voleu fer cerques de llibres concrets, aquest podria

ser un circuit que podrien seguir les vostres cerques:
o

Catàleg Biblioteca Etnològic. Per una raó

de proximitat física.
o

Catàlegs Museus Especialitzats de Barce-

o

Catàleg Col•lectiu d’Universitats de Cata-

lunya (CCUC). Aquest catàleg integra els fons de
totes les universitats catalanes, però també de moltes

biblioteques especialitzades d’altres entitats no universitàries (Museus, fundacions, etc.).
o

Catàleg de la Red de Bibliotecas Universita-

rias (REBIUN). Similar al cas anterior, però aquest
integra els fons de totes les universitats espanyoles.
o

WorldCat. Es considera el catàleg més gran

-

Altres eines.

del món. El que no trobis aquí...

No només als catàlegs corrents podeu trobar informació.

Existeixen moltes altres eines que us poden propor-

cionar informació útil, cercadors d’articles, portals
d’informació, etc.

La biblioteca té una selecció de recursos web que
pots consultar al seu web o al seu Delicious.

lona. A Barcelona ciutat hi ha d’altres museus que

també poden tenir llibres del vostre interès (Museu

d’Història, Museu Marès, Museu Picasso i Museu de
la Música).
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COM CERCAR AL CATÀLEG
Per utilitzar el catàleg informatitzat de la biblioteca, ens em de dirigir a l’adreça del mateix.
Aquí podem cercar els llibres de dues maneres diferents:

Cerca simple
La més tipus Google. La cerca es realitza a qualsevol part del registre bibliogràf ic.

Registre bibliogràf ic:

La cerca simple és MOLT simple, i com el Google, a vegades no ens
retorna la informació exacta que esperàvem.

és el que antigament eren les fitxes de
paper dels llibres. Ens dona tota la in-

Tanmateix, la columna Ref inar cercar ens permetrà acotar els resultats (veure Resultats)

formació útil del document: títol, autor, matèries...

També pots emprar el desplegable de l’esquerra i limitar la cerca a un
camp concret.

Si cerques un únic document o conjunt de documents concrets (p.e.
d’un autor), aquesta opció et serà molt útil.
Cerca per Signatura topogràf ica:
Et permetrà fer cerques com si les fessis a la prestatgeria. P.e. si cerques informació sobre Folklore a Catalunya, cercaràs al 212 (53).
Et caldrà consultar el Sistema de Classificació de la Biblioteca
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Cerca avançada
La cerca avançada ens permet fer cerques molt acurades i específiques, combinant diversos termes acotant
la cerca a qualsevol camp del registre.

També es pot limitar la cerca per tipologia documental, data de publicació i/o idioma.
La cerca avançada es recomana quan tenim
molt clar el tipus de document concret que
cerquem. Si no és així, utilitzar-la pot entregar-nos resultats minsos o nuls.

7

Resultats
Els resultats es presenten en una llista o denada per rellevància.
Si ho prefereixes, també pots ordenar els resultats per Autor, per Data de publicació (així els llibres més
recents apareixeran en primer lloc) o d’altres criteris.
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La columna Refina la teva cerca, us serà de gran utilitat per acotar la llista
de resultats. Des d’allà, podreu limitar la cerca considerant:
•

Disponibilitat. Mostrant només aquells exemplars disponibles en préstec.

•

Autors. Mostrant la llista d’autors relacionats amb el terme cercat.

•

Tipus d’exemplar. Mostrant una tipologia documental concreta: articles, re-

vistes o monografies.

Fixeu-vos sempre en els límits

•

Sèries. Escollint una col•lecció concreta.

Matèries i Autors, són els que us

•

Matèries. Mostra totes les matèries vincula-

permetran fer la cerca més encer-

des al terme cercat.

tada!

Pots seleccionar registres de la llista individualment o en bloc (Selecciona-ho tot), i
afegir-los a un llistat o al carret.
Si els afegeixes al carret,
desprès els podràs imprimir
en un llistat, o descarregar-

los en formats normalitzats
per

gestors

bibliogràfics

(RIS, BibTex, MARC)

Si tens un perfil d’usuari creat, podràs afegir els registres a un llistat associat a la teva

sessió, i tenir-los disponibles en futures sessions. Per contra, els registres afegits al carret, desapareixen del
mateix al tancar el navegador.
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Totes les cerques generen un enllaç persistent. Aixó ens permet:
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•

Guardar la cerca al nostre navegador i executar-la quan volguem.

•

Enviar la url, i compartir la cerca.

•

Guardar el canal RSS dinàmic, que pot ser incrustat en un lector i guardat perque s’actualitzi amb nous
registres.

