Visites a l'herbari

Informació per a la preparació de la visita a l'herbari BCN
−

La consulta de les col·leccions es farà sota la supervisió del personal de l'herbari. Consulteu
l'horari. S'aconsella concertar cita prèviament.

−

Si voleu disposar d'algun servei especial (microscòpia, fotografia, llistats del material consultat,
etc.) és convenient comunicar-ho al personal de l'herbari amb una setmana d'antelació.

−

La consulta dels herbaris històrics requereix que demaneu hora prèviament, ja que només es
poden consultar sota la supervisió del personal de l'herbari, que es qui us farà l'entrega dels plecs.

−

No es permet l'entrada de plecs d'herbari sense tractament previ (congelació a 20º C). Es pot fer
al CeDocBiV si entregueu el material com a mínim 48 hores abans.

−

Els plecs de l'herbari es poden sol·licitar en préstec només quan es disposa d'una carta de petició
formal avalada per un altre herbari d'una institució reconeguda.

Consulta de l'herbari
−

L'accés als plecs de l'herbari és lliure, es poden treure dels compactes, però no tornar-los a
guardar. S’han de deixar els espècimens consultats al lloc acordat amb el personal de l’herbari.

−

Cal tractar els plecs amb la màxima cura i transportar les capses i els plecs sempre
horitzontalment, per a evitar que caigui el material de dins de les camises.

−

Queda totalment prohibit fer qualsevol anotació als plecs o a les etiquetes. Si es vol fer constar
qualsevol informació s'ha de fer en un paper a part. Quan els investigadors vulguin adjuntar al
material estudiat les etiquetes de revisió, el personal de l'herbari els facilitarà les etiquetes
pertinents. Si es produeix un canvi de determinació, n’hauran d’advertir al personal del CeDocBiV,
per tal de tenir en compte la nova identificació i corregir l'ordenació si s'escau.

−

No es portarà a terme cap preparació, neteja, extracció o dissecció d’espècimens d’herbari sense
autorització expressa i sempre sota la supervisió del personal de l’herbari. (vegeu normativa
mostrejos destructius)

−

Es poden utilitzar els llibres i revistes disponibles al CeDocBiV per la seva consulta. Aquests
diccionaris, flores i similars no han de sortir del recinte del CeDocBiV sota cap concepte.

−

No es permet fer fotos dels plecs sense demanar permís al personal del CeDocBiV.

−

No es permet entrar menjar ni beure a dins del recinte de l’herbari.

−

Us agrairem que ens feu arribar les publicacions que prepareu basades en la consulta del nostre
herbari.

