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• Sobre el Fons exposarem:

– Les tècniques i alguns procediments que li han– Les tècniques i alguns procediments que li han
estat aplicats.

– Quins han estat els resultats obtinguts durant
aquesta primera fase, amb una petita mostra
dels resultats.



• Ressaltar processos i procediments per preservar,
conservar i difondre.conservar i difondre.

• La digitalització i les tasques que en deriven
permeten oferir la documentació organitzada.



• Digitalització

– la Biblioteca Nacional de Catalunya (BNC) la defineix com:

la tècnica que permet transformar un document (llibre,

revista, fotografia…) analògic en un de digital. Lesrevista, fotografia…) analògic en un de digital. Les

institucions patrimonials digitalitzem amb l'objectiu de fer

els documents accessibles a Internet, per donar-los a

conèixer i facilitar als usuaris l'accés a la informació; però

també per contribuir a la preservació dels originals; en

disposar d'un substitut digital accessible, l'ús dels originals

disminueix.



• Què vol dir digitalitzar un fons?

És el procés per aconseguir una còpia el mésÉs el procés per aconseguir una còpia el més
semblant possible a l’original. El resultat és en
format digital, per tant permet la difusió, i alhora
ajuda a preservar-lo i conservar-lo.



• Dotar als documents de la descripció i ordenació
adequades, que ens permeti l’accés a la informació
que contenen i relacionar-la.que contenen i relacionar-la.

• Metadades, etiquetes, indexació, fitxers, resolució,
DPI, marques d’aigua, OCR, etc... Formen part dels
estàndards gràcies als quals la documentació
digitalitzada arriba a l’usuari.



• Digitalització + Processos �

Accés a milions de documents remots, des de
dispositius diversos, i des d’arreu.dispositius diversos, i des d’arreu.

L’Arxiu es revalora i es transforma en un important
actiu material i immaterial per a la pròpia institució.

Avantatges per a la conservació de la memòria
corporativa. I un millor coneixement de la pròpia
organització.
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• Emmagatzematge:

– els servidors,

– els dipòsits digitals– els dipòsits digitals

han de poder suportar i mostrar els continguts i
garantir l’èxit de la consulta.

• Processos col·laboratius, com tots els que defensen
certa envergadura intel·lectual.



Es

• L’èxit

Donar accés, visibilitat a un document,

Facilitar la informació que aquest porta incorporada,Facilitar la informació que aquest porta incorporada,

Relacionar-lo amb la resta de documentació vinculada,

Convertir un llegat en font de coneixement i estudi,

Preservar-lo.



• Un dia es va representar una òpera d’un
determinat compositor, l’escenografia de la qual
era d’un escenògraf concret, i va ser interpretada
per uns cantants, etc.per uns cantants, etc.

Aquestes dades, si les sabem o les hem localitzat,
formaran part de la descripció que ens il·lustra una
imatge, i les hem de poder relacionar entre elles.



• El valor històric de la documentació del fons de la
Societat del Gran Teatre del Liceu i la condició
d’exclusivitat fan de la seva preservació un objectiu
important.important.

• Estem parlant de documentació única. Aquesta
singularitat ve donada pel tipus de material que
conté: documents únics i irrepetibles.



• Biblioteques, arxius, museus estem rebent fons
personals o familiars, d’empreses o d’institucions,
com a resultat d’una presa de consciència del valor
històric i cultural d’aquests llegats.històric i cultural d’aquests llegats.

• Permetre’n l’accés és posar aquests fons en valor, i,
encara més important, transformar-los en una eina
per a la investigació.



I per acabar, mirarem què estan fent els grans teatres 
del món?

Royal Opera HouseRoyal Opera House

• http://www.rohcollections.org.uk/collections.aspx

Opéra National de Paris

• http://www.memopera.fr/

Teatro alla Scala

• http://www.archiviolascala.org/



A Catalunya,

Museu d’Arts EscèniquesMuseu d’Arts Escèniques

• http://colleccions.cdmae.cat/

Ara passarem a mostrar i explicar alguns dels resultats


