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REGISTRE PER LA CESSIÓ DE FONS DOCUMENTAL AL CENTRE DE
DOCUMENTACIÓ DE RESERVA DE BIOSFERA MENORCA
Dades de la persona o entitat donant:
Nom i llinatges
Entitat a la qual representa
N.I.F.
Adreça
CP
Població
Província
Telèfon/s
a/e

de

Realitza la donació de
volums al centre de Documentació Reserva de
Biosfera Menorca, depenent del Departament d’Economia i Medi Ambient del Consell
Insular de Menorca.

d’/de

Descripció de la donació. Tipologia de documentació:
Documentació que s’adjunta:
Signatura:

Menorca,

ORCA CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
ERVA DE BIOSFERA MENORCA CENT
CUMENTACIÓ DE RESERVA DE BIOSF
ORCA CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
ERVA DE BIOSFERA MENORCA CENT
CUMENTACIÓ DE RESERVA DE BIOSF
ORCA CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
RVA DE BIOSFERA MENORCA CENTR
MENTACIÓ DE LA RESRVA DE LA BIO

Interiors impresos en paper reciclat de 100 g.
Coberta impresa en cartolina reciclada de 246 g.
Paper ecològic lliure de clor.
Edita: Consell Insular de Menorca
Departament d’Economia i Medi Ambient
Agència Menorca Reserva de Biosfera
Disseny: Dan Piris
Impressió: Eliteprint SL
Dipòsit Legal: ME 472 - 2008

6. L'usuari/a es compromet a fer-se càrrec de la conservació i del retorn del document.

7. Documents exclosos de préstec
Com a norma general, tots els documents poden sortir en préstec
excepte els següents:

· obres de referència
· documents antics, rars o preciosos
· documents moderns ja exhaurits i difícilment reemplaçables
· documents molt consultats, dels quals només se’n té un exemplar
· tesis i tesines no publicades, llevat que s’hagi obtingut el permís de l’autor
· materials cartogràfics, i
· altres documents que, a criteri del/de la cap de biblioteca, hagin de ser exclosos
de préstec.

8. Els documents deixats en préstec s’han de retornar dins el termini establert.
El retard en la devolució és motiu de sanció. La sanció consisteix en la suspensió
del dret al servei de préstec durant un període de dos dies per cada dia de
retard i llibre.
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Reglament:
1. El carnet BIO-M identificarà als usuaris i usuàries del Servei i serà requisit
presentar-lo per a gestionar els préstecs. En el cas d’usuaris/es que no disposin
de carnet BIO-M el Centre els facilitarà un carnet propi per a l’ús del servei.
2. El préstec és de durada determinada, 15 dies per a la col·lecció general. El termini
de préstec és prorrogable si les obres en préstec no les ha sol·licitat un altre usuari/a
i sempre que la petició de pròrroga es faci dins el termini del préstec.
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3. Préstec restringit, alguns documents es consideren de préstec restringit de 5
dies naturals de durada, tenint en compte les característiques del document i les
necessitats de la biblioteca.
En casos determinats el/la cap de biblioteca pot restringir-ho al cap de setmana.
4. Com a màxim cada usuari/a podrà endurse'n 5 documents.
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Registre per a la cessió de fons documental

5. Es poden sol·licitar reserves d’obres que en un moment determinat
estiguin prestades.

CENTREde
documentació
de la RESERVA
de BIOSFERA

MENORCA

3

Presentacio

EL CENTRE Documental de la Reserva de la Biosfera de Menorca té com a objectiu
l’esdevenir una eina d’ajuda i suport a la investigació en l'àmbit medioambiental
dins l'àmbit menorquí.

Per a tal efecte el servei es formalitzarà amb l’entrega d’un carnet d'usuari/a per
persona i amb un carnet institucional a cadascun dels centres que vulguin acollirse a aquest servei. Aquest carnet esdevindrà l'eina per a gestionar els préstecs,

L’objectiu del préstec és facilitar la consulta dels fons bibliogràfics fora del seu
recinte. Aquest Reglament té com a finalitat conservar amb les màximes garanties
els seus fons bibliogràfics i documentals i, alhora, donar-los el màxim rendiment,
proporcionant l’accés a totes les persones que disposin del carnet d'usuari/a.
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El servei de prestec - Reglament

5

EL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ de la Reserva de Biosfera de Menorca és un
espai d'informació que reuneix, gestiona i difon la documentació de totes les
publicacions, treballs i estudis relacionats amb el medi ambient i la reserva de
biosfera de Menorca. Neix d'un projecte presentat a la Fundació Biodiversitat per
fer front a l'explosió documental, principalment de contingut cientificotècnic i de
divulgació de la nostra illa. Entre els avantatges que suposa tenir un centre d'aquestes
característiques hi ha poder aprofundir en l'anàlisi documental de continguts,
facilitar la recerca científica per aconseguir una millor recuperació de la informació
i, al cap i a la fi, posar a l'abast de tothom tota aquella informació generada, d'una
manera clara i senzilla.
Menorca, com a reserva de biosfera, compta a partir d'ara amb un centre de
documentació, i aquest és el principi que ha de finalitzar amb un centre d'interpretació
de la reserva de biosfera, on sigui possible investigar, treballar en educació i
sensibilització ambiental, mostrar la riquesa de la biodiversitat i posar en valor la
nostra terra. A partir d'ara, ja gaudim d'un espai on la informació queda a
disposició de tothom.
Ara, està a les nostres mans aprofitar-ho.

Raül Escandell i Preto
Director insular de Medi Ambient

Menorca, reserva de biosfera

EL CABIB està gestionat pel Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de
les Illes Balears. Es defineix com un servei de suport a la docència i la recerca mitjançant
el qual s'organitzen, es processen i es posen a l'abast dels usuaris tots els fons bibliogràfics
i documentals de les biblioteques i centres de documentació de les Illes Balears
independentment del suport material, del lloc on siguin dipositats o del fons mitjançant
el qual hagin estat adquirits, i es facilita l'accés als usuaris i usuàries a la informació
bibliogràfica i documental disponible en altres biblioteques i centres de documentació.

La CDU és la classificació decimal universal, una classificació utilitzada a la major part
dels catàlegs bibliogràfics. És un codi jeràrquic i alfanumèric ideat amb l'objectiu
d'emmagatzemar la informació de forma sistemàtica per recuperar-la de manera àgil
i efectiva.

El fons catalogat del Centre de Documentació de la Reserva de Biosfera de Menorca
es pot consultar al web <http://cabib.uib.es>. El CABIB és el Catàleg Bibliogràfic de
les Illes Balears, un catàleg col·lectiu elaborat mitjançant la cooperació bibliotecària
amb l'objectiu d'oferir a totes les biblioteques de les Illes Balears un sistema comú
de gestió bibliotecària amb els darrers avenços tecnològics, i amb la finalitat de
poder adequar la informació als usuaris i usuàries de les nostres biblioteques i
centres de documentació. La informació bibliogràfica és accessible a través
d'un mateix entorn, des de qualsevol ordinador connectat a Internet.

19

Taula de matèries (CDU)
0. Generalitats.
1. Filosofia. Psicologia.
2. Religió. Teologia. Mitologia.
3. Ciències socials. Economia. Dret. Etnologia.
5. Ciències matemàtiques, físiques, químiques i naturals.
6. Ciències aplicades. Medicina. Tecnologia.
7. Art. Belles arts. Música. Esports.
8. Llenguatge. Lingüística i literatura.
9. Geografia. Biografies. Història.

El cataleg Col.lectiu de
les Illes Balears

MENORCA fou declarada reserva de biosfera el 8 d'octubre de 1993 per la
UNESCO, atès l'alt grau de compatibilitat aconseguit entre el desenvolupament
de les activitats econòmiques, el consum de recursos i la conservació d'un patrimoni
i d'un paisatge d'una qualitat excepcional. Menorca és un territori intensament
humanitzat, amb un paisatge rural tradicional força ric en què trobam una notable
diversitat d'hàbitats mediterranis, en els quals viuen espècies d'animals i plantes
exclusius, alguns en perill d'extinció.

Arreu del món hi ha més de quatre-centes reserves de biosfera, en què
s'experimenta amb el concepte de desenvolupament sostenible. Són espais en
els quals l'activitat humana es compatibilitza amb la conservació dels recursos
naturals i del patrimoni cultural.

Menorca forma part de la Xarxa Espanyola de Reserves de Biosfera, està
agermanada amb la reserva de biosfera de Lanzarote i manté el contacte amb les
reserves de biosfera adscrites al Programa Home i Biosfera (Programa MaB)
de la UNESCO.
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EL CONSELL INSULAR DE MENORCA, responsable institucional de la
reserva, ha optat per la sostenibilitat perquè les futures generacions d'habitants
i residents puguin seguir gaudint dels recursos naturals del quals disposam avui.
Per aquesta raó s'actua amb precaució sobre el territori, per mantenir a llarg
termini la qualitat de vida i els valors ambientals que han merescut la declaració
de la UNESCO.
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El Centre de Documentació de de la Reserva de Biosfera
Menorca es troba a:

Sa Granja
Carretera des Grau, km 0,5
Maó, Menorca

Tel. 971 35 68 63 / 971 35 62 51
a/e: centre.documentacio@cime.es
www.biosferamenorca.org

MENORCA

CENTREde
documentació
de la RESERVA
de BIOSFERA

Podeu consultar el fons bibliogràfic del Centre de Documentació al Catàleg
Col·lectiu de les Illes Balears: http://caiblib.uib.es
ILLA D'EN COLOM

Es Grau

ES CAP NEGRE

ES MURTAR

Sa Mesquida

ES PA GROS
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Consulta del fons

Com a reserva de biosfera, aquests són els nostres reptes:

· Afavorir la conservació de les activitats que mantenen el paisatge tradicional i
evitar les que puguin degradar-lo.

· Reforçar la conservació dels ecosistemes naturals i de la fauna i la flora autòctones.

· Aprofundir en el coneixement de la riquesa natural i cultural.

· Definir estratègies de sostenibilitat a escala local.

· Gestionar ambientalment el litoral i les platges, que són la base de l'activitat
turística, mitjançant la protecció dels ecosistemes dunars i marins.

· Minimitzar l'impacte ambiental de les activitats humanes quotidianes.

· Recollir i analitzar la informació més rellevant de la reserva de biosfera,
tasca que desenvolupa l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM).
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El projecte

· Obres de referència
Diccionaris i enciclopèdies
· Llibres
Material de consulta del 502: Estudi, conservació i protecció de la natura
· Revistes
Des de la Revista Ambienta fins a la Revista Triodos, passant pels Quaderns de la
Reserva de Biosfera de Menorca i el Butlletí Residus. Consulta'ns-ho
· CD i DVD
Documentals
· Dossiers de premsa
Recull d'informació sobre la temàtica de la reserva de biosfera
· Carpetes temàtiques
Eines i materials que complementen les obres editades
· Literatura grisa
Els documents que s'exclouen del circuit comercial i que no reben l'ISBN
· Opuscles, tríptics i díptics
Material promocional d'activitats diverses: exposicions, visites guiades, etc.
· Pòsters
Material gràfic d'exposicions, sessions informatives, recerques i estudis
· Guies
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Obres locals i d'arreu. Temàtiques i generals

Tipus de documentacio
que hi trobaras

EL CENTRE de Documentació de la Reserva de Biosfera de Menorca és un projecte
del Departament d’Economia i Medi Ambient del Consell Insular de Menorca en
col·laboració amb la Fundació Biodiversitat. El projecte fou presentat a la convocatòria
2007 d’ajudes a projectes ambientals i va ser aprovat pel Comitè d’Avaluació de la
Fundació Biodiversitat el mes de juliol de 2007.

El Centre de Documentació de la Reserva de Biosfera de Menorca es planteja
com a estructura d’organització i conservació del seu patrimoni documental, amb
vista a donar suport a les activitats d’investigació, docència i difusió dels valors
econòmics, socials i ambientals de Menorca com a reserva de biosfera entre
la ciutadania en general.

En la primera fase del projecte s'ha recollit la documentació que formarà el fons
bibliogràfic del Centre i se n'ha iniciat la catalogació en el catàleg col·lectiu CABIB.
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Funcions del Centre de
Documentacio Reserva de
Biosfera de Menorca

1. Organitzar, gestionar i controlar el funcionament del Centre.

2. Actualitzar-ne el fons mitjançant l'adquisició i l'intercanvi de publicacions i donacions.

3. Catalogar, classificar i indexar els fons.

4. Difondre els recursos bibliogràfics i documentals.

5. Realitzar informes estadístics i d'assessorament en la matèria.

6. Oferir el Servei de Difusió Selectiva de la Informació (SDSI).
Servei de consultes bibliogràfiques i referencials sobre Menorca com a reserva
de biosfera en forma de trameses periòdiques de la documentació per correu
electrònic a tots els usuaris i usuàries que ho sol·licitin.
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7. Atenció a consultes i suport bibliogràfic a través del préstec institucional de llibres,
revistes i altres materials.

8. Formació d'usuaris i usuàries. Visites guiades adreçades a la gent de centres
d’estudis, escoles, etc. perquè coneguin els serveis i la documentació que
ofereix el Centre.

9. Consulta in situ del fons bibliogràfic.

10. Consulta virtual al catàleg col·lectiu.

