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Títol MANUSCRITS: INVENTARI I DESCRIPCIÓ
Resum proposta OBJECTIU GENERAL: Realitzar un inventari que permeti 

visualitzar el fons en funció de l’àmbit d’interès escollit per 
l’estudiant (per exemple: manuscrits moderns, manuscrits 
científics, cròniques històriques, etc.)

DESCRIPCIÓ: Crear una eina que ofereixi accés als manuscrits 
escollits per a facilitar la seva anàlisi.

Veure les col·leccions de manuscrits de temàtiques especials a la pàgina 
web de manuscrits.

https://crai.ub.edu/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/manuscrits#manuscrits-tematics
https://crai.ub.edu/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/manuscrits
https://crai.ub.edu/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/manuscrits


Títol MANUSCRITS DESCOBERTS PER MARIÀ AGUILÓ EL 
1857: IDENTIFICACIÓ, DESCRIPCIÓ, DIFUSIÓ

Resum 
proposta

OBJECTIU GENERAL: Aprofundir en el coneixement 
d’aquest grup de 54 còdexs dels segles XI al XV i fer-ne 
difusió.

DESCRIPCIÓ: Determinar-ne amb precisió la seva 
procedència, fer-ne una descripció acurada, preparar 
una exposició i una possible publicació.

Veure la col·lecció de Manuscrits recuperats per Aguiló a la pàgina 
web de manuscrits.
No queda clara la procedència dels manuscrits. Hi ha diverses fonts amb
informació que cal contrastar (Catàleg Miquel Rosell, correspondència de 
Marià Aguiló, España sagrada de Enrique Florez, etc.)

https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/colleccions-tematiques/manuscrits-recuperats


Títol PROPOSTA D’ACTUACIÓ AMB EL FONS DE GRAVATS DEL CRAI 
RESERVA DE LA UB

Resum proposta OBJECTIU GENERAL: Aprofundir en una part de la col·lecció 
de gravats.

DESCRIPCIÓ: Poden ser objecte d’estudi gravats d’un origen 
geogràfic, d’una temàtica o d’un període concret, per 
exemple.  

L’estudi pot incloure la catalogació dels gravats seleccionats, confecció d’una 
col·lecció especial, una exposició virtual i/o presencial i una notícia al bloc.

Veure la Pàgina web de gravats.

https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/gravats


Títol PROJECTE: LLIBRES PROHIBITS
Resum proposta OBJECTIU GENERAL: Estudiar la presència de marques de 

censura en els llibres de la col·lecció.

DESCRIPCIÓ –OPCIÓ 1: Fer un estudi i classificació dels llibres 
que presenten notes de censura.

DESCRIPCIÓ –OPCIÓ 2: Realitzar la identificació, descripció i 
anàlisi d’una col·lecció de llibres prohibits (en funció del 
convent, la temàtica –per ex. obres d’Erasme-, la llengua –per 
ex. hebreu, àrab, etc.-).  

Al catàleg on line consten actualment 850 llibres amb notes de censura.
Per l’opció 1 es podria valorar la possibilitat de dissenyar un projecte similar 
al de la Real Biblioteca “Libros prohibidos y expurgados”

http://cataleg.ub.edu/*cat
http://realbiblioteca.es/rbdigital/collections/show/3


Títol MARQUES D’IMPRESSOR: UN RECURS PER EXPLOTAR
Resum 
proposta

OBJECTIU GENERAL: Realitzar una recerca dins un 
marc geogràfic i/o cronològic concret a partir de les 
dades que ofereix la base de dades Marques 
d’impressors del CRAI Biblioteca de Reserva.

DESCRIPCIÓ: L’estudi es pot centrar en els mateixos 
impressors i/o les seves marques. 

També es pot fer un estudi de la presència de marques en els llibres i 
algun estudi comparatiu entre ciutats o períodes cronològics.

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/impressors/


Títol MARQUES D’IMPRESSOR: INCORPORACIÓ DE DADES
Resum proposta OBJECTIU GENERAL: Afegir dades i marques d’impressors 

encara no introduïts a la base de dades Marques 
d’impressors del CRAI Biblioteca de Reserva. 

DESCRIPCIÓ: Es poden treballar impressors concrets a partir 
de la col·lecció. No totes les marques estan incorporades a 
la base i la gran majoria d’elles no estan acotades 
cronològicament. 

A partir de l’observació dels llibres es pot fer una panoràmica completa de l’activitat 
d’un o diversos impressors concrets i fer un estudi de l’activitat i l’ús de les diferents 
marques. 
Controlar les diferents marques utilitzades per un o diversos impressors, 
situar-les cadascuna cronològicament i esbrinar el motiu de l’ús de les diferents 
marques (cronològic, temàtica del llibre, etc.)

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/impressors/


Títol ESTUDI DELS POSSEÏDORS DEL FONS DE MEDICINA I
FARMÀCIA DEL CRAI RESERVA

Resum 
proposta

OBJECTIU GENERAL: Identificació i estudi dels antics 
posseïdors dels llibres provinents del Col·legi de 
Cirurgia de Barcelona i del Col·legi de Sant Victorià de 
Barcelona. 

DESCRIPCIÓ: Valoració de la seva incorporació a la 
base de dades Antics posseïdors del CRAI Biblioteca de 
Reserva.

La col·lecció de llibres dels dos col·legis es va incorporar al fons de la UB quan van 
esdevenir facultats.
Del Col·legi de Cirurgia es conserven més de 757 llibres i del Col·legi de 
Sant Victorià 87.

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/posseidors/
http://www.bib.ub.edu/cgi-bin/awecgi?db=pos&o1=query&o2=exact&x1=POS&k1=collegi+de+cirurgia+de+barcelona
http://www.bib.ub.edu/cgi-bin/awecgi?db=pos&o1=query&o2=exact&x1=POS&k1=collegi+de+sant+victoria+%28barcelona,+catalunya%29
http://www.bib.ub.edu/cgi-bin/awecgi?db=pos&o1=query&o2=exact&x1=POS&k1=collegi+de+sant+victoria+%28barcelona,+catalunya%29


Títol ESTUDI DE LA COL·LECCIÓ DE LLIBRES ITALIANS DEL 
SEGLE XVI

Resum 
proposta

OBJECTIU GENERAL: Estudi d’aquest conjunt de llibres 
en funció de la seva procedència i/o temàtica.

DESCRIPCIÓ: El pas previ seria la identificació i
l’assignació de la col·lecció en referència al catàleg 
Edit.16. 

L’estudi podria incloure una comparativa quantitativa entre la col·lecció al 
CRAI Biblioteca de Reserva i el catàleg general de llibres italians del segle 
XVI.
També es podria fer un estudi dels antics posseïdors d’aquesta col·lecció.

http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm


Títol ESTUDI D’IMPRESSORS/CIUTATS/PERIODES 
CRONOLÒGICS CONCRETS

Resum 
proposta

OBJECTIU GENERAL: Fer l’estudi de la producció 
librària segons un criteri cronològic, geogràfic, temàtic 
i/o d’impressors.

DESCRIPCIÓ: Fer una valoració quantitativa i 
qualitativa en funció del criteri triat.

El catàleg de fons antic conté una col·lecció molt nombrosa de llibres impresos 
susceptible de fer diversos estudis. 
Les agrupacions treballades després es podran publicar com a 
col·leccions especials del CRAI i del CRAI Biblioteca de Reserva dins les pàgines web 
d’impresos i/o incunables.

http://cataleg.ub.edu/search%7ES3*cat
https://crai.ub.edu/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/fons-personals-colleccions-especials
https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/impresos
https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/incunables


Altres propostes seran benvingudes

La col·lecció de llibres antics de la Biblioteca de Reserva de la UB 
pot ser susceptible de molts altres TFM. 

Estarem encantats de parlar-ne!

CRAI Biblioteca de Reserva
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Dins el CRAI Biblioteca de Lletres (primer pis)
Tel.: 934 035 313 / 934 035 793
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 20.30 h
E-mail: bib.reserva@ub.edu

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-reserva
https://blocbibreserva.ub.edu/

https://www.facebook.com/CRAIBibliotecadeReserva
https://www.instagram.com/craireserva/

https://www.youtube.com/channel/UClOXIFx_pfuowOtBdOekmDw

mailto:bib.reserva@ub.edu
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-reserva
https://blocbibreserva.ub.edu/
https://www.facebook.com/CRAIBibliotecadeReserva
https://www.instagram.com/craireserva/
https://www.youtube.com/channel/UClOXIFx_pfuowOtBdOekmDw
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