VI. Difusió/activitats culturals
Visites presencials i virtuals, 2014
2014

Publicacions de la Cartoteca, 2014

87
2 352

Editors de llibres

1

Internet*

79 143

Llibres i facsímils

1

Total

81 582

Articles especialitzats

3

Presencials
– Consultes telefòniques i en línia

*Cartoteca digital + Biblioteca digital.

2014

Ponències a congressos no organitzats per l’ICGC

3

Conferències a jornades no organitzades per l’ICGC

2

Calendaris

Documents servits, reproduccions i descàrregues,
2014

Total

1
11

2014
Préstecs

1 704

Reproduccions en paper

Comissariat activitats culturals, 2014

15

Reproduccions digitals

14 553

Cessions d’ús

290

Descàrregues Cartoteca digital

2014
Participació en grups de treball científics

49 224

Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya

Imatges disponibles a la Cartoteca digital, 2014

Documents descarregables

3

Cartoteca
de Catalunya en
xifres 2014

2014

Total imatges
disponibles

1 478

63 015
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I. Marc legal

A més dels seus fons, la CTC facilita a l'usuari informació
relacionada amb història de la cartografia, cartoteconomia
i dades sobre altres cartoteques.

La Cartoteca de Catalunya (CTC) va ser creada pel Decret
73/1985, de 3 d’abril, i refundada amb la Llei 16/2005, de 27
de desembre, amb la missió de recollir, conservar, preservar
i difondre documentació cartogràfica i geogràfica.

Catalogació de la CTC, 2014

II. Els seus fons
La CTC posa a l’abast dels usuaris una col·lecció de mapes
del món, antics i moderns. Es complementa amb una biblioteca geogràfica, un fons de fotografies aèries i de paisatges de Catalunya, i diversos fons documentals de
temàtica lligada al territori.
Els fons de la CTC són, des del vessant geogràfic, de caire
català i universal. Cronològicament, engloben des de les
primeres representacions cartogràfiques fins a les més
modernes. Els tres procediments d’incorporació del fons
són: producció ICC, compra i donació.

Increment 2014

Total fons

I. Fons cartogràfic

6 244

320 439

II. Fons bibliogràfic:
– Llibres: Biblioteca general
– Hemeroteca (títols)

2 438
65

69 067
2 743

0

61 721

III. Arxiu fotogràfic (no fotos aèries)
IV. Instruments cartogràfics antics
V. Fotografies aèries verticals

Peça del fons fotogràfic (Fons Pau Vila).

0

338

932

354 569

Documents

2014

Total

Llibres

Llibres i atles

1 228

37 235

Mapes (Gerbert)

Mapes solts i fulls

1 737

67 899

Cartoteca digital
(ContentDM)

Mapes
i fotografies digitals

1 478

63 015

Museu

Instruments antics

13

338

IV. Cartoteca digital

Peça del fons cartogràfic.

III. Catalogació

Fons de la Cartoteca de Catalunya, 2014

Catàlegs

Els fons de la CTC estan catalogats i inventariats, i són accessibles als usuaris mitjançant catàlegs i inventaris, informatitzats o manuals, que es poden consultar a la seu de la
Cartoteca i a Internet.
La biblioteca i una part del fons cartogràfic també estan integrats al Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes
(CCUC) que permet un millor accés a la informació de les institucions consorciades, estalvi de recursos de catalogació
i estandardització de pautes bàsiques de catalogació.

Instrument que forma part del museu de la CTC.

L'any 2002 s'inicià el projecte destinat a escanejar el fons
cartogràfic i així millorar la reproducció dels materials, la
manipulació i les condicions de conservació. L'octubre de
2007, i amb la intenció de facilitar l'accés universal als documents cartogràfics i fomentar el seu estudi, s'inaugurà la
Cartoteca digital on es poden visualitzar i descarregar imatges a alta resolució i de manera gratuïta des d’Internet.
Digitalització per tipus de fons, 2014
Mapes

2014

Total

2 920

79 809

Fotografies

653

53 456

Pàgines de llibres (mapes)

958

47 457

7 117

39 181

Documents d’arxius

Pàgina principal de kes col·leccions digitals de la CTC.

