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FULLS D E U REVISTA
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La Institució Catalana d'Història Natural (ICHN).
filial de l'Institut d'Estudis Catalans, es una socict;it
científica centenària,fi^indatlaa final del sei;te XIX,
que promou l'esttidi i la divLilgació dels coneixements referents als éssers vius i els sistemes naturals,
o així almenys és com ho diríem ara. Aquesta tasca
de divulgació ha anat sempre molc lligada a l'edició de publicacions pròpies que, en e! cas del UuilIctL tenen una periodicitat anual. L'existència de
nombroses societats científiques similars arreu del
món va afavorir l'establiment d'intercanvis qne
anaren fornint UTI fons bibliogràfic cada cop més
extens. L'enriqninicnt del fons que comentem
correspon al període de represa de l'activitat de la
iCHN, que s'inicià l'any 1972, després dels llargs
anys de dictadura. La figura del bibliotecari hi va
ser present des d'un principi i en el primer Consell
Direcdu aquest càrrec correspongué al zoòlegjoaquini Gosalbez. f*^*' La manca de recursos humans
feia particulannent feixuga la tasca de catalogació,
alhora que impedia oferir la seva consulta als
socis. Per cot això, l'any 1998 cl
Consell Directiu de la I C H N
decidí cedir aquest
fons a la Universitat

de Girona. La incorporació al catàleg de la biblioteca de la UdCr ha estac una feina molc destacada,
tant per la quantitat com per la diversitat de les
publicacions, i en aquests moments la consLilta
del fons és immediata, aiub la possibilitat de
conèixer totes les revistes i exemplars disponibles,
per tal de poder sol·licitar còpies de qualsevol de
les publicacions que conté. A més, i a diferència
dels altres fons anomenats especials, aquest llegat
es manté actiu a través de l'intercanvi amb 252
publicacions editades per un nombre quasi parell
d'institucions dels cinc continents. Són totes
publicacions de caire científic centrades en diverses disciplines naturalistes, com la botànica, la
zoologia o l'ecologia, de manera separada o en
ima mateixa publicació, cot i que són també
nombroses les revistes de geologia. Es tracta A'un
fons especialitzat però molt divers que omple e
buit de les publicacioTis comercials de les grans
editorials que s'imposen en els actuals rànquings
d'impacte i que resulta imprescindible per
trobar ia informació dels treballs
bàsics en la descripció i catahigació de la diversitat biològica
mundial.

*
JOAN FONT GARCÍA
Mciiihre del Consell Direaiu de la ICHN i proJhsLir del Dcpiiriaiwut de Ciòuies Amhiculals (UdC)

