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1. Com està ordenada físicament la biblioteca
Els llibres estan ordenats per un número de classificació de matèria, les inicials de l’autor i les
inicials del títol.
Les obres de Josep Miquel Vidal s’han separat físicament de la resta.
La classificació de matèria que s’ha seguit és la CDU (Classificació Decimal Universal). A
continuació teniu el llistat de les classificacions utilitzades, que s’han adaptat al contingut de
matèries de la biblioteca.
0

GENERALITATS. CIÈNCIA I CONEIXEMENT
001
001:1
001:2
001:3
001(091)
001.9
004
007
008

1

Ciència en general, reculls d’escrits i miscel·lànies.
Ciència – Filosofia.
Ciència i religió.
Ciència -- Aspectes socials.
Ciència – Història.
Difusió del coneixement i del pseudoconeixement.
Ciència i tecnologia dels ordenadors. Informàtica.
Informació. Teoria de la comunicació i del control en general (cibernètica).
Autòmats. Robots.
Civilització. Cultura. Progrés.

FILOSOFIA. PSICOLOGIA
113/119
114/115
159.9
16
167/168

Filosofia de la Natura.
Espai/Temps.
Psicologia. Fisiologia del cervell. Psicofisiologia. Neurologia.
Lògica. Epistemologia. Teoria del coneixement.
Investigació científica. Mètode científic
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POLÍTICA. ECONOMIA. DRET. USOS I COSTUMS

5

MATEMÀTIQUES. CIÈNCIES NATURALS
501
502/504
51 Matemàtiques
51:1
51-8
511
512
514
517
519.1
519.2
519.8

Generalitats sobre ciències. Caos (Teoria de Sistemes). Complexitat (Filosofia).
Ciències mediambientals. Biodiversitat. Medi ambient i protecció. Conservació dels
recursos naturals. Amenaces al medi ambient i protecció contra aquestes.
Matemàtica – Filosofia.
Matemàtica recreativa.
Teoria de nombres.
Àlgebra.
Geometria.
Anàlisi.
Anàlisi combinatòria. Teoria de Grafs.
Probabilitats i estadística matemàtica.
Teoria de jocs.
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52 Astronomia
52(035)
52(091)
52:57
520
521

53

54

55

56
57

58
59

Astronomia – Manuals d’afeccionats.
Astronomia – Història.
Vida en altres planetes. Exobiologia.
Instruments i tècniques astronòmiques.
Astronomia teòrica. Mecànica celest. Astronomia fonamental.

523/4
Espai exterior – Exploració.
523
El sistema solar.
523.6
Cometes.
524
Sistemes estel·lars. D’univers.
524.3
Estels.
524.8
Cosmologia.
Física
53(091)
Física – Història.
53:1
Física – Filosofia.
531
Mecànica dels cossos sòlids i rígids.
532
Mecànica de fluids. Mecànica de líquids.
534
Vibracions. Acústica.
535
Òptica.
536
Calor. Termodinàmica.
537
Electricitat. Magnetisme. Electromagnetisme.
539
Constitució física de la matèria.
539.1
Física nuclear. Física atòmica. Física molecular.
Química
548
Cristal·lografia.
549
Mineralogia. Ciències mineralògiques
Ciències de la Terra. Ciències geològiques
551
Geologia general.
551.1
Estructura general de la Terra.
551.2
Volcans. Tectònica de plaques
551.4
Geomorfologia. Estudi forma física de la Terra.
551.46
Oceanografia.
551.5
Meteorologia
556
Hidrologia.
Paleontologia
Ciències biològiques en general
57:1
Biologia – Filosofia.
572
Antropologia.
573
Biologia general i teòrica.
573.5
Vida (Biologia) -- Origen.
574
Ecologia general.
575
Genètica general.
575.1
Herència.
575.2
Variació.
575.8
Evolució. Origen de les espècies.
576
Biologia cel·lular i subcel·lular. Citologia.
577
Bases materials de la vida. Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica
578
Virologia.
579
Microbiologia.
Botànica
Zoologia
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CIÈNCIES APLICADES. MEDICINA. TECNOLOGIA
61 Medicina
61:016
61:37(09)
61(091)

Medicina – Bibliografies.
Medicina -- Ensenyament – Història.
Medicina – Història.

612.3
Alimentació. Nutrició.
613.68(091)
Medicina naval.
614(091)
Salut Pública – Història.
614.4(091)
Vacunació. Lepra – Hospitals.
615(091)
Farmacologia i toxicologia – Història.
616(091)
Malalties. Epidèmies -- Història.
62 Enginyeria. Tecnologia en general
620.9
Fonts d’energia.
621.03
Tecnologia nuclear. Energia atòmica e indústria atòmica. Enginyeria nuclear.
621.3
Enginyeria elèctrica. Electrotècnia.
622
Mineria.
623
Enginyeria militar.
63
631
Edafologia
66 Tecnologia química. Indústria química i afins
669
Metal·lúrgia
68 Indústries, oficis i comerç d’articles.
681
Mecanismes i instruments de precisió
79
793,8
Ciència recreativa
91
910
Exploracions. Viatges
N Novel·les
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2. Com consultar el catàleg en línia
Per consultar el catàleg de la biblioteca, es pot anar a:
https://www.zotero.org/jmvh/items
Per defecte, aquesta serà la vista que tindrem:

A la columna esquerra, podem comprovar que som a “library”, remarcat en blau. A la dreta,
surten tots els registres del catàleg que contenen les carpetes Biblioteca Científica JM Vidal i
Guia d’ús de la biblioteca, ordenats per defecte alfabèticament i per títol.
Si es clica la carpeta Biblioteca Científica J.M. Vidal, veurem que n’hi ha una segona a un nivell
inferior amb el nom Obra de J.M. Vidal i entrevistes. Si volem consultar només les obres de J. M.
Vidal, podem clicar la carpeta i, a la dreta, apareixeran només els ítems d’aquesta darrera
carpeta.
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2.1 Canviar la vista del catàleg
Per defecte, els camps dels registres del catàleg que visualitzareu són : títol (“title”), autor
(“creator”) i data de modificació (“date modified”). Per veure’n més, cliquem a “library settings”.
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Podem seleccionar els que ens interessen i guardar la selecció (“save” ) :

2.2. Accés al registre bibliogràfic d’un llibre i localització a la prestatgeria
Quan cliquem a sobre un registre, anirem a una fitxa bibliogràfica com la següent. En aquest cas,
tenim un llibre en dos volums, el detall del títol de cadascun el podem llegir a notes.

Ens interessarà el camp “call number”, on trobarem, després del seu número de registre (JMVHM992 i JMVH-M994), la signatura (575.8 BAR sig) del llibre, que és la que ens permetrà trobar el
llibre a la prestatgeria.
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2.3. Cerques per títol, autor o text complet
Per buscar un llibre, podem fer-ho des de la casella de cerca marcada a la imatge següent. Si
cliquam la fletxeta, tenim les opcions de cerca per títol, autor o data per una part o per text
complet, per una altra.

2.4. Cerques per matèria o etiquetes
A l’esquerra, trobarem les etiquetes (“tags”), les quals són els encapçalaments de matèria,
d’entitats o de persona (no autors) que descriuen el contingut de les obres.

Si volem veure’n més, cliquem a “more”.
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Seguint la imatge següent, si ens col·loquem damunt l’etiqueta Ciència -- Metodologia veurem
que hi ha 29 llibres sobre aquesta matèria, marcat entre parèntesi. Si cliquem aquesta etiqueta,
accedim als 29 registres d’aquests llibres.

També tenim l’opció de seleccionar més d’una etiqueta. Per exemple, en el següent cas hem
seleccionat Biologia—Aspectes socials i Biologia—Filosofia: hi trobam un document.

És important treure la selecció de les etiquetes per fer una nova cerca. Això ho podem fer
clicant de nou a sobre: tornaran de color (de groc a blanc) i, a la dreta, tornaran a aparèixer tots
els registres de la carpeta.
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Per realitzar una cerca per matèries o etiquetes, cal col·locar-se al camp de cerca, a sobre del
llistat. A mesura que anem escrivint, aniran apareixent els resultats com a l’exemple següent, en
què es veuen totes les etiquetes que contenen “físi” (amb accent).

És important tenir en compte els accents. Si feim la cerca sense accent a la “i” (“fÍsi”), el
catàleg no mostrarà cap etiqueta que contengui “física”, per exemple. En la imatge següent, la
base de dades recupera només derivats de “fisi” sense accent com fisicoquímica o fisiologia.
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3. Obres de J.M. Vidal i entrevistes
3.1. Catalogació analítica dels registres
Aquest catàleg s’ha centrat a fer recuperables els llibres, parts de llibre, articles de revistes o
separates escrits per J.M. Vidal.
A primera vista, si seleccionau la carpeta que conté tots aquests registres (obres de J.M. Vidal i
entrevistes), l’autor és gairebé sempre ell:

En els casos en què apareix un altre autor, si anam a la fitxa del registre, trobarem més
informació. A l’exemple a continuació, Josep Miquel Vidal és editor:
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Seguint el mateix exemple anterior, a “notes and attachements” tenim el detall dels capítols
escrits per Josep Miquel Vidal i les pàgines del llibre on podem trobar-los (en aquest cas és
editor del llibre i autor d’un capítol):

Catalogant analíticament, s’han creat més tipologies documentals de les que tenim a les
prestatgeries. És a dir, que prioritzam la recuperació de l’obra de Josep Miquel Vidal, catalogant
les parts de l’obra que són de la seva autoria.
Si prenem com exemple el registre a continuació, físicament a la prestatgeria trobarem el llibre
amb el títol Medio natural de la Isla del Rey (al catàleg podem veure el títol del llibre a “book
title”), obra col·lectiva. Al registre del catàleg, el títol és el del capítol del llibre escrit per Josep
Miquel Vidal El Hospital Militar de la Isla del Rey, que trobarem a les pàgines 143-159 del llibre
(“pages” al registre).
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Aquí teniu uns exemples de tipologies, en què podeu observar que la icona davant del títol
canvia segons la tipologia:
Article de revista

Article dins conferència

Secció, part o capítol d’un llibre

Llibre

3.2. Com trobar els documents a la prestatgeria
Per trobar les obres a la prestatgeria, hem de buscar el número de signatura o teixell que
trobarem al camp “call number” del registre; com ja hem explicat abans, la biblioteca està
ordenada alfanumèricament per CDU, autor i títol.
Les obres de Josep Miquel Vidal es troben separades físicament de la resta de la biblioteca, a
dalt i a l’esquerra d’una de les dues prestatgeries. Hi trobarem tots els llibres, revistes i tres
dossiers, un amb separates, i dos amb entrevistes i altres revistes.
Quan consultem el catàleg, al costat del títol i entre claudàtors, s’ha apuntat [separata], [altres
articles] i [entrevista] per diferenciar els documents que estan en aquests tres dossiers.

Laura Martínez Pons
Juliol 2015
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