
 

 

 

 

 

 

Dossier de premsa 

 

 

La Biblioteca Digital de les Illes Balears 

 

Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears 

 

 

La Biblioteca Digital de les Illes Balears, creada pel Servei de Biblioteca i 

Documentació de la Universitat de les Illes Balears, ocupa el sisè lloc en nombre de 

documents en el conjunt de les 76 universitats espanyoles. Ofereix el 4,5 per cent del 

total de documents digitals del conjunt universitari espanyol.  

 

Es tracta d’un portal d'accés a la informació científica i erudita produïda a les Illes. 

Actualment conté 33 col·leccions, amb un total de 17.402 documents i 540.936 pàgines, 

entre manuscrits, llibres, volums i articles de publicacions periòdiques, premsa forana i 

plànols.  

 

Per poder presentar la versió electrònica d'aquests documents s'han digitalitzat i 

restaurat 373.490 pàgines, i s'han recuperat 167.446 pàgines produïdes originalment en 

format digital. 

 

La Biblioteca Digital és consultable a través d'Internet amb una interfície de consulta 

molt senzilla i intuïtiva, disponible en 44 idiomes. Amb l'ordinador el lector pot visitar 

la Biblioteca Digital amb la mateixa facilitat que visita una biblioteca real, recorrent-ne 

les col·leccions i els prestatges virtuals. Per altra banda, gaudirà  de tècniques avançades 

de consulta, que li permetran, entre altres coses, cercar dins el text complet de tots els 

documents de la biblioteca a la vegada.  

 

Aquesta biblioteca digital compleix els estàndards internacionals per a la creació de 

biblioteques digitals. 

 

Un procés de tres anys 

 

L’any 2007 va néixer la Biblioteca Digital Científica, amb la intenció de satisfer les 

necessitats dels investigadors d’humanitats i ciències socials, així com d’oferir als 

productors locals d’informació una plataforma única on integrar els diferents productes 

per evitar la dispersió, augmentar la visibilitat i aconseguir valor afegit. Alhora 

suposava també una tasca de preservació d’exemplars únics, especialment valuosos o 

rars. 

 

L’any 2010 el Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB fa una passa més i 

presenta la Biblioteca Digital de les Illes Balears, amb una nova interfície visual, nova 

estructura de continguts i noves col·leccions.  



 

Inclou la producció científica de la UIB (Affar, Caligrama, Cooperació al 

Desenvolupament i Solidaritat, Fundació Càtedra Iberoamericana, Grama y Cal, 

Educació i Cultura, Innovació Educativa, L’Arc, Maina, Taula, Treballs de Geografia i 

Trazos) i de les Illes Balears (Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, Endins i 

Anuari Ornitològic de les Illes Balears); la premsa històrica de les Illes Balears (10.046 

números de revista, 271.000 pàgines, 2.596 documents, 14.665 pàgines); la 

digitalització de col·leccions sobre cooperació al desenvolupament i polítiques socials 

(1.781 documents) i el fons antic de la UIB (documents originals provinents de la  

col·lecció dipositada a la biblioteca de Son Lledó, obres editades, majoritàriament a 

Mallorca, durant l’època de la guerra napoleònica, o amb posterioritat amb temàtica 

relativa a la guerra). 
 
 


