
L'ARXIU
BIBLIOTECA'
DE L IAE TALAIA

-

La Talaia té ara mate ix una de les

biblioteques dentitat excursionista

mitjana més importants de tot el país,

amb centenars de llibres catalogats

i també centenars de documents,

revistes i fotografies digitalitzades I

consultables per a tothom.

L'equip de responsables de l'Arxiu-

Biblioteca us informem en aquesta

revista de la situació actual de

catalogació de volums, llibres i altres

materials, de les novetats i també

dels serveis que us oferim perque els

utilitzeu sempre que us calgui.

A continuació, podeu observar un

resum dels llibres i documents que

tenim catalogats actualment en el

nostre apartat del Cataleq Collectiu

de Biblioteques Excursionistes i que

podeu consultar a través de la nostra

pagina web [www.aetalaia.catl:

L,,
CATALOGACIO

INICIALS LLlBRES I DOCUMENTS CLASSIFICACIÓ QUANTITAT
SIGNATURES CATALOGATS

AA Llibres de mida gran Arxiu 9
AB Llibres de mida gran Biblioteca 34
AC Llibres de mida gran Consulta a Sala 6
AF Alburns fotografies paper digitalitzades Arxiu 5
APV Programes i documents varis digitalitzats Web + Consulta a Sala 351
BA Llibres de mida mitjana Arxiu 8
BB Llibres de mida mitjana Biblioteca 215
BC Llibres de mida mitjana Consulta a Sala 85
CA Llibres de mida petita Arxiu 21
CB Llibres de mida petita Biblioteca 256
CC Llibres de mida petita Consulta a Sala 27
DC DVD's i CD's audiovisuals i reportatges Consulta a Sala 53
DF Reportatges de fotografies digitals Web + Consulta a Sala 32
FP Reportatges de fotografies en paper Web + Consulta a Sala 157
GA Llibres de dossiers de Senders enquadernats Arxiu 12
HA Llibres de dossiers de Coneguem Catalunya Arxiu 5
IC Biblioteca Infantil Consulta a Sala 1
JMB Jordi Mir de mida mitjana Consulta a Sala 212
JMC Jordi Mir de mida petita Consulta a Sala 373
JME Jordi Mir Episodis de la Historia. Raf.Dalmau Consulta a Sala 316
JMV Jordi Mir Bibliografia sobre Verdaguer Consulta a Sala 110
KC Guies, mapes i documents plegats Consulta a Sala 21
PA Llibres de dossiers de Caminades Populars Arxiu 2
RA Llibres del Butlletí-Revista enquadernats Arxiu 17
SVE Llibres de revistes Vertex enquadernades Consulta a Sala 41
SVM Llibres de revistes Muntanya enquadernades Consulta a Sala 40
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Com acabem de dir, els títols deis

llibres i els documents catalogats es

poden consultar per Internet, des de la

pagina web de la nostra entitat, entrant

a "Arxiu-Biblioteca" i a "Registre".

Un cop hagueu obert el registre, podeu

cercar-los de diferents maneres: per

paraules, 'ordenant la columna de

signatures o bé ordenant la columna

de títols. El significat del que sindica a

la columna "Classificació" el trobareu

definit al final daquest article quan

parlem de les instruccions dutilització.

Els socis i sacies interessats a coneixer

el funcionament de l'herneroteca digital

poden venir a la Biblioteca on us

atendrem i us en farem una practica.

Així. podreu fer cerques des de casa o

des de qualsevol punt on disposeu dun

ordinador. Com sempre, demanem la

máxima collaboració a la Junta de

lentitat, a les juntes rde les seccions,

als grups de treball i als socis en

general parque tots els; docurnents.

imatges o .audiovisualg quedin

dipositats i cataloqats a larxiu historie
de l'entitat. Per aixó, cal que en\ els

feu arribar, preferiblement en pdf o

imatge a arxiubibliotecaraaetalaia.cat, pero

també en paper !cartells, programes,

actes de reunions, circulars, etc.l i

Ja ens encarregarem nosaltres de

dig ita litza r-Íos.

La digitalització de l'herneroteca de

lentitat amb els butlletins i la revista,

els dossiers del Cicle Coneguem

Catalunya, els relats de la Caminada

Popular, els dossiers del Grup de

Muntanya en Família. de la Secció

de Senders i circulars diverses esta

completada al 100%.

Ens queda únicament pendent el 50%

del material de les Marxes dOrientació

per Oescripció.

Seria bo que els pdf ens arribessin

sisternaticarnent a arxiubibliotecara

aetalaia.cat i no haguéssim danar

empaitant el personal! Com més senzill

i al dia estigui larxiu actual, més temps

podrem dedicar a la catalogació de

documentació més antiga.

Us aqrarrn per avancat la cotlaboració

que esperem de tots vosaltres.

NOVETATS
Lexcursionista Jordi Mir, lingüista i bon
amic de la nostra entitat, que va fer
do nació a l'Arxiu/Biblioteca de la Talaia

del seu importantíssim fons biblioqrafic

relacionat amb lexcursionisrne -en

bona part ja catalogat, com es pot veure
en lapartat de catalogació-, ens ha
fet la donació durant aquests darrers

mesos de bibliografia i documentació

relacionada amb el nostre poeta

nacional Jacint Verdaguer.

Des daquestes

traslladar-li les

qracies.

pagines volem
més expresslves

O'altra banda, l'any 2015 vam rebre la

cessió per part de l'lnstitut dEstudis

Penedesencs dun important fons

Iotoqráfic de Joan Virella i Bloda, al qual

vam dedicar una exposició amb motiu
dels 25 anys de la seva mor!.

Transcrivim tot seguit la nota que ens va
fer arribar la nostra consócia i membre

de 1'lEP Ángels Parés Corretger:

"Les fotografies d'equesi arxiu varen ser

fetes per Joan Virella i Biode. En Joan

Virella, al llarg de iorce anys, va anar
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retratant diferents indrets del seu

estimat Penedes, l.estiu de 1979, Virella

en presentava una mostra (sembla que

n 'hi ha moltes més, de fotografíes) en

una exposició organitzada per la secció

de Geografía de /'Institut d'Estudis

Penedesencs amb el títol Un Penedes

poc conequt. L'exposicio -ara recollida

en aquest arxiu- consta d'un centenar

de fotografíes d'espeis penedesetics.
1DO fa tografies, en blanc i negre, de

castells, palaus, torres de guaita, arcs

arquitectónics i arcs naturals, masies,
paisatges, pelags, sarcófags i un lIarg

etcétere. Tot aquest magnífic patrimoni

fíxat per sempre més qrécies a la esmere

fotográfica d'en Virella, va quedar

dipositat a la seu de /'IEP del el Sant

Pau de Vilanova i la Geltrú en acabar-se

l'exoo-itinerent. Enguany -2015, quan

es complíen 25 anys de la seva mort-, la
secció de Cultura de la Talaia ha recuperat

una part de I'exposició (veure CO
publicetl, conjuntament amb /'IEP Fruit

de I'exposició, /'IEP ha cedit les fotografies

en paper a la Talaia, que en tindré cura, i
ambdues societats les tindran on-líne per

tal que es puguin consultar i gaudir deis

magnífics paisatges penedesencs".

SERVEIS
Us comentem, tot seguit, alguns
aspectes que queden recollits en el
reglament general de l'Arxiu-Biblioteca
pel que fa a la utilització per part dels
socis o del públic en general i que convé
coneixer.

D'una banda, cal saber que els llibres
estan catalogats en grans grups, que
queden definits per les dues primeres
lletres de la signatura [codi de la situació
física dels materialsl

El primer dígit [A, B o C) especifica la
dimensió del llibre o document. El
segon [A dArxiu, B de Biblioteca o C
de Consulta) indica el ti pus de consulta
perrnesa.

Per exemple: AA són llibres grans
d'Arxiu, AB són llibres grans de
Biblioteca i AC són llibres grans de
Consulta; BA són llibres mitjans dArxiu:
BB són llibres mitjans de Biblioteca
i BC són llibres mitjans de Consulta;
finalment, CA són llibres petits dArxiu,
CB són llibres petits de Biblioteca I CC
són llibres petits de Consulta, També
hi ha el codi JM que cataloga els llibres
donats per Jordi Mir de tipus Consulta,

QUE VOL DIR ARXIU, BIBLIOTECA
I CONSULTA EN EL SEGON DíGIT?
Dones a Arxiu hi ha els llibres de

consulta restringida que constitueixen
l'arxiu historie de lentitat. A Biblioteca,
els llibres en servei de préstec per als
socis i per a la consulta a la sala de
lectura de la biblioteca del públic en
general, i a Consulta, els llibres exclosos
de préstec que s'han de consultar a la
sala de lectura de la biblioteca I no es
poden treure de la sala,

Altres especificacioris. Els mapes i la
cartografia en general són del ti pus
Consulta [és a dir, que estan exclosos de
préstecl, pero com que és un material
que s'utilitza per preparar excurstons,

es deixa en préstec per un termini
rnaxirn duna setmana i així es poden
consultar adequadament i, si cal, fer-ne
alguna copia, pero no es poden prendre
a les excursions ja que es tracta dun

material molt traqil que ha destar a

disposició de tots els socis i seccions
de l'entitat. En cas de deteriorament o
perdua, cal abonar lirnport del material.

Els documents que es localitzen a
l'herneroteca i que només són en

paper també són del tipus Consulta,

Si fan referencia al funcionament de
lentitat, sempre porten una E al primer

dígit i llavors són de tipus Arxiu [de
consulta restringida), Les fotografies i

diapositives no digitalizades, CD i DVD

són de ti pus Consulta,

QUI POT SER USUARI DE L'ARXIU-
BIBLIOTECA?
Poden ser usuaris del servei de

préstec dels fons tipus Biblioteca tots

els socis de ple dret de la Talaia Les

persones que no siguin sacies, hauran
de disposar duna autorització del
president de l'entitat o del director de

l'Arxi u- Biblioteca.

Poden ser usuaris del servei de consulta

dels fons tipus Biblioteca i Consulta tots

els indicats anteriorment i també el
públic en general,

Poden ser usuaris del servei de consulta

dels fons de ti pus Arxiu les persones

que tinguin una autorització expressa
del president de lentitat o del director
de l'Arxiu-Biblioteca. Els fons dArxiu

es procurara digitalitzar-los al rnaxirn

possible Les copies digitalitzades es
podran consultar en els ordinadors de

la sala de lectura com si fossin de ti pus
Consulta,

QUINS SÓN ELS HORARIS?
El dilluns i dimecres obrim de 7 a 9
del vespre i la persona responsable és

llsidre Poch [dilluns) i el Marcellí Ferrer

ldirnecrqsl. Divendres obrim de 7 a % de
r¡ del vespre i la persona. r~sponsable és

la Blanca For~as,

COM FUNCIONA EL SERVEI DE
CONSULTES?

J
Els usuaris poden consultar lliurement
els diaris, revistes i butlletins que hi

hagi a la sala de lectura, La resta, siguin

llibres, documents o materials dels
fons, shan de sol-licitar a la persona

responsable, Cal indicar-li la signatura o

tema de lexernplar a consultar, que cal

saber previarnent -es pot buscar en un
dels ordinadors de la sala, La persona

responsable entregara i registrara la

sol-licitud en un registre dusuaris.

I EL SERVEI DE PRÉSTEC?
Pot ser utilitzat pels socis de la Talaia
que estiguin al corrent de pagament [el

personal de la Biblioteca pot dernanar

la identificació dels socisl. Cada soci
pot treure en préstec, a la vegada, un

llibre o més dun en quantitat limitada i

justificada, durant un període dun mes
a partir de la data de lliurament. Aquest

període pot ser prorrogat per un període
dun altre mes, sempre que el llibre no

hagi estat sollicitat per un altre lector,

Els lectors que no tornin els llibres
rebran fins a tres reclamacions, a partir

de la qual seran suspesos de la condició
dusuaris de la Biblioteca, En cas de

destrucció, perdua o deteriorament del
material prestat, s'haura de reposar o

abonar-ne lirnport.

Com ja hem dit, sexclcuen de préstec
els materials biblioqratics classificats

com a ti pus Consulta,

LArxiu-Biblioteca, amb lacord del

director i/o de la Junta Directiva, pot

autoritzar el préstec de material a

aquelles institucions que ho sollicitin
amb finalitats educatives, divulgatives o

culturals.

TAMBÉ FEM COPIES
Els usuans que vulguin copiar o
fotocopiar algun material ho han de

sol-licitar al personal responsable de la
sala de lectura, El preu de les fotocopies,
copies de CD o DVD s'expcsará a la sala

de lectura,

Les copies es poden fer sempre i quan no
perjudiquin l'original, l'enquadernació o

no estigui prohibida la reproducció per

qüestions leqals.
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