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BB qué? El Butlletí de Bibliografia Espeleològica (BBS en les seves sigles en francès o
SA en anglès) es una revista anual de literatura espeleològica mundial editada per la Unió
Internacional d’Espeleologia (UIS). Aproximadament 4.000 títols son recopilats cada any,
amb un breu resum en la llengua original o en una de les llengües oficials de la UIS no
ciríl·lica. Des de 1995 el BBS també es disponible en CD-ROM.

El BBS es una eina fantàstica per a tota recerca amb relació amb la
espeleologia.

Existeix algun carst interessant a Namíbia? Que bibliografia esta disponible sobre el
Gouffre Jean Bernard? A on es localitzen peixos cavernícoles? Quines novetats en
material i tècniques d’exploració han aparegut aquest darrer any?

El BBS es aquí per ajudar-vos en la vostra recerca: no us en priveu!

•

Recopilació mundial anual de totes les publicacions relacionades amb la
espeleologia (articles, revistes, llibres, ....).

•

4.000 a 5.000 referències per any.

•

Anàlisi de nombroses revistes científiques (Géochronique, Ground Water,
Karstologia, Journal of Hydrology, etc ) i de pràcticament totes les revistes
d’espeleo del mon.

•

Temes tractats: carstologia, espeleologia regional, arqueologia, paleontologia,
biospeleologia, espeleologia aplicada, topografia, tècnica, etc.

•

Índex per temes, països i autors.

•

Versió paper (format A4) i CD (compatible Mac OS i Windows 95, 98, NT,
2000 i XP).

•

A la versió CD, l’accés a la informació es facilitada per un motor de recerca
que permet localitzar la informació per autor, nom d’un lloc, nom d’una revista,
nom d’una cavitat o per una llista de 200 paraules-clau traduïdes a 4 llengües
(francès, alemany, anglès i castellà).

Fins ara s’han publicat 41 edicions del butlletí. Així a finals de l’octubre passat va aparèixer el
numero 41 que recopila la bibliografia de l’any 2002; i està previst que pel congrés
internacional d’aquest estiu a Grècia, apareix-hi un numero doble (42-43) amb les
recopilacions dels anys 2003 i 2004.

Els títols retinguts son els apareguts o que han sigut disponibles entre gener i final de
desembre de l’any tractat; la publicació del BBS es previst l’estiu següent. Els anàlisis son
numerats amb ordre creixent i son classificats per matèries en 8 capítols i nombrosos
subcapitols. A cada subcapitol, la classificació es realitza per autors.

Els capítols principals son els següents:
1. Carstologia i geospeleologia.
2. Espeleologia regional.
3. Biospeleologia.
4. Antropospeleologia.
5. Paleontospeleologia.
6. Espeleologia aplicada.
7. Tècnica espeleològica.
8. Documentació espeleològica.

Els títols amb una

referència geogràfica son classificats al capítol 2

(espeleologia regional). Els capítols 1, 3 a 8 contenen anàlisis sense referència
geogràfica i/o de contingut especialitzats; per exemple, biospeleologia, tècnica
espeleològica, etc.

Per facilitat les vostres recerques bibliogràfiques cada numero conté els
índex següents:
•

Un índex alfabètic per autors: us permet trobar els títols publicats per
un autor concret.

•

Un índex geogràfic: us permet trobar ràpidament un país concret

•

Referències creuades (cross index): al final de cada subcapitol. Us
permet trobar tot els altres títols referents a una matèria o país concret
que figura en un altre subcapitol.

•

Una llista de les publicacions i periòdics analitzats: quan hagueu
trobat els títols que us interessen i que voleu conèixer en detall,
consultar la biblioteca espeleològica més propera.

El BBS representa un gran nombre d’anàlisis (resums) per any, per exemple 4.570 pel numero
37. Es per aquesta raó que la BBS es realitza de manera molt organitzada, amb regles molt
estrictes, amb un tipus de fitxer estandaritzat, per disminuir els controls i evitar al màxim els
errors.
Cada país analitza les revistes que s’hi publiquen i tots els articles, encara que siguin
d’expedicions a l’estranger.

La situació optima es que cada país disposi d’un màxims de col·laboradors motivats que es
llegeixen les revistes i realitzen les fitxes dels articles que tenen que figurar al BBS. Aquest
col·laboradors transmeten les seves anàlisis a un coordinador que centralitza la informació del
país i la transmet a la redacció de la BBS a suïssa.

Es clar que aquesta situació optima no sempre es possible i per això la redacció central suïssa
efectua molts anàlisis dels països a on aquest treball no es efectuat. Però es evident que la
redacció suïssa no pot fer-ho tot. A més es evident que per tenir un treball de qualitat, es millor
tindre espeleòlegs que coneguin la regió o la revista de la que efectuen els anàlisis.

Aquest ha sigut el cas de Catalunya, i de la resta de l’estat, a les darreres 4 dècades; així la
majoria de publicacions catalanes no han aparegut en les recopilacions bibliogràfiques de la
UIS.
De fet al nostre país només ha existit una recopilació de bibliografia espeleològica a la dècada
dels vuitanta del segle passat; en que el Centre de Documentació Espeleològica (Barcelona) va
editar 9 números de la revista “Bibliografia Espeleològica Hispànica”.

Davant d’aquesta situació, i les continues propostes realitzades a les darreres trobades
internacionals per part de la redacció central de la BBS, l’Espeleo Club de Gràcia va decidir
l’any passat col·laborar amb la UIS en la realització de la BBS; coordinant l’anàlisi de les
publicacions catalanes i de la resta de l’estat.

Així els membres del Departament de Biblioteca de l’ECG han col·laborat l’any passat a la
recopilació de la informació bibliogràfica sobre temàtica espeleològica publicada a l’any 2002 a
l’estat espanyol, que ha sigut publicada per la UIS a l’octubre de 2004 al numero 41 de la revista
BBS/SA.

La feina dels membres de l’ECG es fonamenta en la seva gran biblioteca, una de les més
importants sobre temàtica espeleològica a nivell estatal i mundial. Aquest extens fons
bibliogràfic de l’ECG es fruit de l’intercanvi de les seves nombroses publicacions amb d’altres
de tot el mon; i al important esforç del club per adquirir altres publicacions que no ha obtingut
per intercanvi. Així al 2004 la biblioteca de l’ECG s’ha convertit en Centre de Documentació de
la UIS.

Per realitzar aquesta gran tasca l’ECG compta amb el total suport i col·laboració de la Federació
Catalana d’Espeleologia, conscient de la importància de divulgar les publicacions catalanes
arreu del món en la seva llengua pròpia. La FCE també aporta el seu fons bibliogràfic per la
realització dels anàlisis del BBS. A més la FCE vol fer accessible a tot el col·lectiu una eina tan
important como el BBS, adquirint i distribuint gratuïtament a tots els clubs catalans federats un
exemplar en paper i CD.

Per que sigui d’utilitat al col·lectiu espeleològic es fonamental que la informació del BBS estigui
el més actualitzada possible, per això us demanen la vostra col·laboració.

Col·labora amb el BBS!
Comuniqueu-nos la aparició de les vostres publicacions i d’altres
que tingueu coneixença.
Envieu-nos un exemplar per que puguem realitzar la seva fitxa i
incloure el seu resum a la BBS de l’any en curs; l’Espeleo Club de
Gràcia us remetrà a canvi una de les seves publicacions que no
tingueu, o adquirirà l’exemplar a preu de venda al públic.

A més, recordeu que la Biblioteca de l’Espeleo Club de Gràcia es un Centre de Documentació
de la UIS, a on podreu consultar personalment les publicacions descrites al BBS o utilitzar el
servei de interbiblioteques de teledocumentació per aconseguir una copia del article que us
interessa.

Correspondència i enviaments a la BBS:
Espeleo Club de Gràcia
Apartat de correus núm. 9.126
08.080 – Barcelona

Biblioteca de l’ECG - Centre de Documentació de la UIS:
Espeleo Club de Gràcia
C/ Asturies, 83, 1er 1era
08.024 – Barcelona
Dijous de 20:00 a 23:00, i altres dies amb cita prèvia.

Col·labora:

