
1811 Obre la Scuola del Grande Archivio, a 
Nàpols, per a l’ensenyament de 
l’arxivística i ciències auxiliars de la 
història.

1820 L’educació del bibliotecari (Die Bildung 
des Bibliothekars), de Friedrich Adolf 
Ebert, primer tractat sobre la formació 
en biblioteconomia.

1821 Primers cursos de formació arxivística 
a l'École Nationale des Chartes (París) i 
a l’Archivalische Unterrichtsinstitut 
(Munic).

1856 Des d’aquesta data i fins a 1900, cursos 
a l'Escuela de Diplomática (Madrid) per 
formar personal per a arxius i 
biblioteques.

1876 Fundació de l’American Library 
Association. Comença a sortir l'American 
library journal, primera revista 
professional de biblioteconomia.

1884 Scuola vaticana di paleografia, 
diplomatica e archivistica (Roma).

1886 Primera càtedra de biblioteconomia 
(Bibliothekshilfswissen-schaften), a la 
Universität Göttingen, amb Karl Dziatzko 
(1842-1903).

1887 Columbia School of Library Economy, 
fundada per Melvil Dewey, primera 
escola de bibliotecaris.

1895 Fundació de l’Institut international de 
bibliographie de Brussel·les, per Paul 
Otlet i Henri La Fontaine.

1905 Cursos de biblioteconomia a la 
Staatsbibliothek de Munic, de caire 
pràctic i per a la formació del personal 
bibliotecari.

1914 Obre al públic la Biblioteca de Catalunya, 
al Palau de la Generalitat.

Destrucció intencionada de la biblioteca 
de la universitat de Lovaina (Bèlgica), per 
l’artilleria alemanya.

Escola de tècnica bibliotecària a Leipzig, 
promoguda per l’associació d’editors i 
llibreters: és la primera d’Europa.

1915 Primer projecte del govern de la 
Mancomunitat de Catalunya per a la 
creació d’una xarxa de “petites 
biblioteques en les localitats”, promogut 
per Eugeni d’Ors.

A Barcelona obre l’Escola Superior de 
Bibliotecàries de la Mancomunitat de 
Catalunya, per a la formació de personal 
per a biblioteques.

Isidre Bonsoms llega la seva col·lecció 
de llibres a la Biblioteca de Catalunya.

1917 Index of Christian art, a Princeton, 
primera classificació per a imatges.

Jordi Rubió i Balaguer. Com s'ordena i 
cataloga una biblioteca. Barcelona: 
Consell de Pedagogia de la Diputació de 
Barcelona, [1917].

1918 Obre l’Statens Biblioteksskole 
(Copenhaguen), avui Det 
Informationsvidenskabelige Akademi.

Linda Eastman, cap de les biblioteques 
de Cleveland: primera dona que 
dirigeix una biblioteca de grans 
dimensions.

Primeres biblioteques populars 
catalanes: entre els mesos de juliol i 
novembre s’inauguren les de Valls, 
Sallent, Olot i les Borges Blanques.
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1919 S’inaugura la Biblioteca Popular de 
Canet de Mar.

1920 Escola de Biblioteconomia Mandarina       
(武汉大学信息管理学院), a Wuchang 
(Hubei, Xina), primera escola de tot Àsia, 
fundada per Mary Elizabeth Wood i 
Samuel T.Y. Seng, avui: Wuhan 
University School of Information 
Management.

Jordi Rubió i Balaguer. Classificació 
decimal de Brussel.les: adaptació per a 
les biblioteques de la Mancomunitat de 
Catalunya. Barcelona: Diputació de 
Barcelona, 1920.

Obre la Huntington Library (San Marino, 
Califòrnia), col·lecció particular de Henry 
Edwards Hungtinton, amb 11.000.000 de 
documents, mig milió dels quals, llibres 
antics i rars.

S’inaugura la Biblioteca Popular del 
Vendrell.

1921 Library literature: an index to library and 
information science. New York, NY: H.W. 
Wilson Co., 1921- .

1922 Amb Introduction à la psychologie 
bibliologique: la psychologie de la 
création des livres, de leur distribution et 
circulation, de leur utilisation (Paris: J. 
Povolozky), Nikolaij Rubakin funda la 
bibliopsicologia.

Paul Otlet, Léon Wouters. Manuel de la 
bibliothèque publique. Bruxelles: Union 
des villes et communes belges.

Hilary Jenkinson. A manual of archive 
administration. Oxford: Clarendon Press.

S’inauguren les biblioteques populars de 
Pineda i Figueres.

1923 List of subject headings de M. Sears, 
amb gran difusió a les biblioteques 
públiques.

Training for library service, de Charles C. 
Williamson.

1923-1925 Gunnar Asplund construeix la Biblioteca 
Municipal d’Estocolm, primer edifici de 
biblioteca del moviment modern.

1924 L’Institut bibliographique de Bruxelles 
esdevé una federació d’institucions de 
documentació.

Joseph Lewis Wheeler. The Library and 
the community: increased book service 
through library publicity based on 
community studies. Chicago: American 
Library Association.

1925-1933 S.R. Ranganathan. Colon classification.

1926 Obre la Graduate Library School de la 
University of Chicago, primera a oferir 
un doctorat en biblioteconomia (tanca 
el 1989).

La Columbia School torna a Nova York 
des d'Albany, amb el nom de Columbia 
School of Library Service (tancarà el 
1993).

W.C. Berwick Sayers. A manual of 
classification for librarians & 
bibliographers. London: Grafton.

1927 Es funda la Federació Internacional 
d’Associacions de Biblioteques (IFLA) a 
Edimburg.

Projecte d’Alvar Aalto per a la biblioteca 
de Viipuri (Finlàndia, avui Viborg, 
Rússia), paradigma de l’arquitectura 
moderna, construïda en 1933-1935.

1928 Primera biblioteca pública de la Caixa 
d’Estalvis de Sabadell.
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1931 Fundació a Barcelona de l’Associació 
Escola de Bibliotecàries (fins al 1939).

L’Institut International de Documentation, 
successor de l’Institut bibliographique de 
Bruxelles; el 1937 canvia de nom.

S.R. Ranganathan. The five laws of 
library science. Madras: Madras Library 
Association.

Publicació de les Norme per il catalogo 
degli stampati de la Biblioteca vaticana, 
codi catalogràfic de tradició nord-
americana amb gran influència a Europa.

The library quarterly. Chicago: University 
of Chicago Press, 1931- .

1932 El Consell de Cultura de la Generalitat 
aprova la Proposta d'organització de les 
biblioteques de Catalunya, que 
organitzarà el catàleg col·lectiu de 
biblioteques de Catalunya.

1933 Primera edició de la Colon classification 
de Ranganathan, primera classificació 
facetada.

Henry Evelyn Bliss. The organization of 
knowledge in libraries and the subject-
approach to books. New York: The H.W. 
Wilson Company.

1934 Paul Otlet. Traité de documentation: le 
livre sur le livre. Bruxelles: Mundaneum.

S.R. Ranganathan. Classified catalogue 
code. London: Asia Publishing House.

Boletín de bibliotecas y bibliografía. 
Madrid: Seminario de Biblioteconomía, 
1934- .

1935 Segon Congrés Internacional de 
Biblioteques i Bibliografia, a Madrid i 
Barcelona.

José Ortega y Gasset. Misión del 
bibliotecario, pronunciada el 20 de maig 
com a obertura del congrés anterior.

1935-1940 Henry van de Velde construeix la 
Biblioteca Universitària de Gant 
(Bèlgica), primera amb el dipòsit en 
forma de torre (la Boektoren) en la 
cruïlla de dues ales.

1936-1941 Concepció i primer ús d’una 
classificació per centres d’interès, en 
una secció de la Detroit Public Library, 
per Ralph A. Ulverling. Fins a 1952 
s’amplia i se’n defineix l’esquema 
definitiu.

1937 L’Institut Internacional de Bibliografia 
esdevé Federació Internacional de 
Documentació (FID, fins el 1988).

Primer Congrés Mundial de 
Documentació (París).

S.R. Ranganathan. Prolegomena to 
library classification.

Fundació de l’Agrupació Professional de 
Bibliotecàries de Catalunya (fins 1939).

Instrucciones para el servicio de 
pequeñas bibliotecas. Valencia: 
Ministerio de Instrucción Pública, 
Consejo Central de Archivos, Bibliotecas 
y Tesoro Artístico.

1938 Servei de Biblioteques del Front, 
dependent de la Xarxa de Biblioteques 
Populars de la Generalitat de Catalunya.

1939 Primer codi deontològic en el camp de 
la informació: Code of ethics for 
librarians de l’American Library 
Association.

FID Communications. Den Haag: 
Fédération internationale de 
documentation, 1939-1946.
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1940 La Biblioteca de Catalunya obre la seva 
seu a l’antic Hospital de la Santa Creu. 
Comença a indexar amb encapçalaments 
de matèria precoordinats.

1940-1953 H.E. Bliss. The bibliographic 
classification.

1941 ALA catalog rules: author and title 
entries.

Instrucciones para la redacción del 
catálogo alfabético de autores y obras 
anónimas en las bibliotecas públicas del 
Estado. 2.ª ed.

Andrew D. Osborn (“The crisis in 
cataloging”, The library quarterly, v. 11, n. 
4) planteja la necessitat de simplificació 
dels codis catalogràfics.

Jorge Luis Borges publica La biblioteca 
de Babel.

1942 Lionel McColvin, a The public library 
system of Great Britain: a report on its 
present condition with proposals for post-
war reorganization, defensa que una 
"biblioteca pagada per tothom ha d’ésser 
per a tothom”.

1944 Margaret Hutchins. Introduction to 
reference work.

1945 V. Bush, a “As we may think”, on planteja 
el memex, antecedent dels ordinadors i 
d’internet.

The journal of documentation. London: 
Aslib, 1945- .

1947 Calvin N. Mooers i James W. Perry (de 
Chemical abstracts) proposen la idea 
d’una màquina que faci cerques 
booleanes, naixent-ne el concepte teòric 
de cerca postcoordinada i tesaurus. 
Simultàniament, W.E. Batten el planteja 
en “A punched-card system of indexing to 
meet special requirements” (Proceedings 
of the 22nd Aslib Conference (1947: 
Londres), p. 37-39.

Rules for descriptive cataloging in the 
Library of Congress. Preliminar ed. 
Washington, D.C.: United States 
Government Printing Office.

Manifeste des bibliothèques publiques de 
la Unesco, publicat a Unesco bulletin for 
libraries, v. III, núm. 7 (July 1949) p. 243-
245.

1948 Fundació de la Kokuritsu Kokkai 
Toshokan (Biblioteca Nacional de la 
Dieta), a Tòquio.

Samuel Clement Bradford. 
Documentation. London: Lockwood.

1949 ANABA (posteriorment Asociación 
Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, 
Museólogos y Documentalistas).

Edith Ditmas introdueix el concepte de 
cadena documental i contraposa 
Documentació a Biblioteconomia.

Les Rules for descriptive cataloging in 
the Library of Congress provoquen una 
reacció crítica que condueix al canvi del 
concepte de catalogació.

B. Berelson, L. Asheim. The library’s 
public: a report of the public library 
inquiry. New York: Columbia Univ. Press.
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1950 Calvin Mooers inventa el Zatocoding, 
sistema automatizat de recuperació 
d’informació, basat en la cerca booleana, 
que desenvoluparà amb l’empresa Zator. 
Encunya l’expressió “recuperació de la 
informació” (Zator technical bulletin 
n. 48) i el terme i concepte de 
“descriptor” (“Zatocoding and punched 
cards”, Zator technical bulletin, n. 30 
(March 1950)).

Comença a publicar-se la British national  
bibliography, amb un sistema de 
classificació per cadenes de termes.

Libri: international library review. 
Copenhagen: Munksgaard, 1950- .

Boletín de la Asociación Nacional de 
Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos. 
Madrid: ANABA, 1950-1977.

Louise-Noëlle Malclès. Les sources du 
travail bibliographique. Genève: Droz, 
1950-1958.

1951 Mortimer Taube proposa la idea 
d’uniterm (“Unit terms in coordinate 
indexing”, American documentation v. 3, 
issue 4 (Oct. 1952), p. 213-218).

Primera base de dades, la de l’US 
Census’ Bureau, amb UNIVAC.

A Qu'est-ce que la documentation? 
(Paris: ÉDIT), Suzanne Briet diferencia la 
documentació de la biblioteconomia.

David J. Haykin. Subject headings: a 
practical guide. Washington: U.S. 
Government Printing Office.

Primers Proceedings of the ... 
International Congress on Archives 
(München: K.G. Saur).

1951-1959 Es configura la Documentació com a 
disciplina diferenciada de la 
Biblioteconomia, amb les obres de 
Suzanne Briet, Ralph R. Shaw, Herbert 
Coblans, M. Verhoef i d’altres.

1952 Primer intent d’aplicació de la informàtica 
(targetes perforades) a la catalogació i 
recuperació de la informació en una 
biblioteca, a la Welch Medical Library.

Library trends. Urbana, Il.: University of 
Illinois Library School, 1952- .

1953 Seymour Lubetzky publica Cataloging 
rules and principles: a critique of the ALA 
rules for entry and a proposed design for 
their revision (Washington: Library of 
Congress Processing Department), obra 
que replanteja la tècnica catalogràfica.

Ray Bradbury publica Fahrenheit 451, on 
planteja un món on els llibres són 
prohibits.

1954 Primer sistema eficaç de recuperació 
amb un ordinador genèric aplicat a una 
base de dades bibliogràfiques (Naval 
Ordnance Test Station d’Inyokern, 
Califòrnia) .

1956 Comença la publicació del National union 
catalog.

Filing rules for the dictionary catalogs of 
the Library of Congress.

Theodore R. Schellenberg. Modern 
archives: principles and techniques. 
Chicago: University of Chicago Press.
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1957 Hans Luhn, d’IBM, planteja el tesaurus 
de manera pràctica, aplicant el concepte, 
per primer cop, al camp de la informació, 
amb un sistema per a compilar i indexar 
“famílies of notions” i diccionaris de 
“notional families”: “A statistical approach 
to mechanized encoding and searching 
of literacy information”. IBM journal of 
research and development, 14, n. 2 (Oct. 
1957), p. 309-317.

Helen Brownson encunya el terme 
thesaurus en el context de la 
recuperació de la informació, en la 
Dorking Conference on Classification 
Research: “[la millor resposta pot ser] 
l’aplicació de tesaurus mecanitzats 
basats en xarxes de significats 
relacionats”.

Library resources & technical services. 
Chicago: American Library Association, 
1957- .

Desk set, pel·lícula sobre la 
documentació i l’aplicació dels ordinadors 
a la professió, revela la situació del 
moment.

1958 Projecte pilot de Cataloging in Source 
de la Library of Congress.

Brian C. Vickery. Classification and 
indexing in science. London: 
Butterworths Scientific Publications.

Comença la Bibliografía nacional 
espanyola.

1958-1960 Hans Luhn fa els primers índexs KWIC i 
KWOC. En 1960 publica: “Keyword-in-
context index for technical literature”, 
American documentation, v. 11, issue 4, 
p. 288-295.

1959 Primer tesaurus: DuPont technical 
information thesaurus, per M. Taube.

1960 Medical subject headings. Washington, 
D.C.: U.S. Department of Health and 
Human Services, Public Health Service, 
National Institutes of Health, 1960- .

Chemical titles, de l’American Chemical 
Society, s’indexa seguint el mètode de 
Hans P. Luhn: és el primer índex KWIC 
aplicat a una gran publicació.

1960-1961 S. Lubetzky. Code of cataloging rules. 
Principis del catàleg reformulats.

1960-1963 Edifici de la Beineke Rare Library (Yale 
University), per Gordon Bunshaft. 

1961 International Conference on Cataloguing 
Principles (París), on s’aproven els 
Principis de París, base de la catalogació 
descriptiva actual.

Biblioteca Nacional (Buenos Aires), 
projecte de Clorindo Testa (no es 
construirà fins a 1972-1992).

Primer curs universitari de 
documentació: City University School of 
Informatics (Londres).

1962 L’economista Fritz Machlup popularitza el 
concepte de societat de la informació a 
The production and distribution of 
knowledge in the United States 
(Princeton University Press).

Marshall McLuhan publica The 
Gutenberg galaxy i introdueix el concepte 
de ”global village” i que la història de la 
humanitat està marcada pels canvis en 
els mitjans de difusió del coneixement.
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1963 Primer curs universitari de documentació 
científica als EUA: Georgia Institute of 
Technology (Atlanta, EUA).

Claude E. Shannon, W. Weaver. The 
mathematical theory of communication. 
Urbana, Il.: University of Illinois Press.

Es presenta el Catálogo colectivo de 
publicaciones periódicas de las 
bibliotecas de Barcelona.

Projecte de Hans Scharoun per a la 
Staatsbibliothek (Berlín), construïda el 
1967-1978 (obre el 15 de desembre).

1964 La tercera edició de les Instrucciones 
espanyoles és el primer codi catalogràfic 
d’arreu que aplica els Principis de París.

MEDLARS (avui PubMed), primera gran 
base de dades bibliogràfica pública.

Eugene Garfield i l’Institute for Scientific 
Information publiquen el primer índex de 
citacions: Science citation index.

Es funda a Londres la Classification 
Society.

Documentaliste: revue d'information et 
de techniques documentaires. Paris: 
Association française des 
documentalistes et des bibliothécaires 
spécialisés, 1964- .

1965-1968 Projecte pilot del programa MARC a la 
Library of Congress, de Henriette Avram.

1967 El Thesaurus of engineering and 
scientific terms (New York: Engineers 
Joint Council) marca la pauta per a 
l’elaboració de tesaurus: és el primer que 
presenta una ordenació conceptual 
sistemàtica i descriptors en més d’una 
llengua.

Ohio College Library Center (OCLC), 
xarxa informàtica de les biblioteques 
universitàries d’Ohio.

Creació de la Escuela de Bibliotecarias 
de la Universidad de Navarra, de 
titularitat privada, per formar personal 
destinat a les biblioteques de la 
universitat i de Navarra.

Anglo-American cataloging rules, primera 
edició, a partir dels Principis de París.

UKMARC, desenvolupat a la British 
Library.

1968 Primers sistemes integrats de gestió 
de biblioteques: Härtel & König i Deufel 
& Kriete, OCLC i NOTIS, a la 
Northwestern University, PICA, 
Birmingham Libraries, etc.

Comença la publicació de The national 
union catalog, pre-1956 imprints. 
Acabarà el 1981, amb 754 volums 
impresos.

MARC II (després US MARC) a la Library 
of Congress; s’inaugura el MARC 
Distribution Service.

Encyclopedia of library and information 
science. New York: Marcel Dekker, cop. 
1968-2003.

1969 International Meeting of Cataloguing 
Experts (Copenhaguen), convocat per 
l’IFLA, on es posen els fonaments del 
programa ISBD.

Primeres cerques en línia, mitjançant 
teletip: NML, NASA Recon, ERIC.

Jean Aitchison aplica les facetes a un 
tesaurus, creant el tesaurus facetat.

Library & information science abstracts. 
London: Library Association, 1969.

1969-1977 Biblioteca del Centre Pompidou (París), 
per Renzo Piano i Richard Rodgers, 
biblioteca pública revolucionària en el 
seu moment.
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1970 ISBN, ISSN.

PRECIS, de Derek Austin. S’aplicarà a la 
British Library fins a 1991.

Alvin Toffler encunya el terme 
“sobrecàrrega informativa” a Future 
shock, per a la dificultat d’entende o 
prendre decisions causada per un excés 
d’informació.

Es consolida la concepció dels serveis 
bibliotecaris orientats envers l’usuari.

1971 Comença el programa ISBD.

Programa CIP (Cataloging in Publication) 
de la Library of Congress.

El 26 d’agost l’Alden Library (Ohio 
University, Athens) és la primera que 
cataloga en línia.

L’octubre s’obre la base de dades 
informàtica Medline de la National Library 
of Medicine, continuadora de l’Index 
medicus imprès.

Jacques Chaumier. Les techniques 
documentaires. Paris: Presses 
universitaires de France.

1972 A. Martin. A strategy for public library 
change: proposed public library goals 
feasibility study. Chicago: American 
Library Association.

UNIMARC, format desenvolupat per la 
Unesco.

Dialog, proveïdor de bases de dades.

Comença el Thesaurus Linguae 
Graecae, biblioteca digital de tots els 
textos grecs antics i bizantins, distribuïda 
en línia i, des de 1985, en CD-ROM.

1973 Aprovació de l’ISO 2709 que regula 
l’estructura dels formats MARC: ISO 
2709: information and documentation - 
Format for information exchange.

Primera base de dades a text complet: 
Lexis, amb textos legals.

Henri van de Waal publica Iconclass.

1974 ISBD(M), primera ISBD publicada.

Establiment dels programes de l’IFLA 
Universal Bibliographic Control (UBC) i 
Universal Availability of Publications 
(UAP) .

International classification: journal on 
theory and practice of universal and 
special classification systems and 
thesauri devoted to concept theory, 
special classification systems and 
thesauri. München: Dokumentation, 
1974-1992.

L’Escola de Bibliologia de Barcelona 
admet els primers estudiants masculins.

1975 Es crea la British Library a partir del 
British Museum.

Fundació de l’Associació de 
Bibliotecàries (fins 1980).

La llista de la LC passa a titular-se 
Library of Congress subject headings.

IFLA journal. München: Verlag 
Dokumentation, 1975- .

Sociedad Española de Documentación e 
Información Científica (SEDIC).

1976 Primer OPAC: Guelph University Library 
(Canadà), amb el sistema Geac, de 
l’empresa Geac (Markham, Canadà) 
fundada el mateix any.

Format IBERMARC, desenvolupat per la 
Biblioteca Nacional (Espanya).

1977 Unesco thesaurus. Paris: Unesco.

Revista española de documentación 
científica. Madrid: CSIC, 1977- .
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1977-1981 Publicació d’ISBD(G) i altres ISBD. 
Publicació de l’UNIMARC manual.

S’assenten les bases del model cognitiu 
en ciències de la informació a la 1st 
Conference on Cognitive Sciences.

1978 Anglo-American cataloguing rules, 2nd 
ed. (AACR2).

Robert Estivals. La bibliologie. Paris: 
Société de Bibliologie et de la 
Schématisation, 1978- .

1978-1997 Nova seu de la British Library (Londres), 
projectada per Colin St John Wilson.

1979 Primer OPAC als EUA: Ohio University 
Library, amb Geac.

1980 Primer OPAC a Europa: Hull University 
Library (Regne Unit), amb Geac.

Creació de l’Arxiu Nacional de Catalunya 
(actualment a Sant Cugat del Vallès).

1981 L’Associació de Bibliotecàries esdevé 
Associació de Bibliotecaris de Catalunya 
(fins 1985).

Institut Català de Bibliografia (fins 1993) i 
SICAB (Sistema d'Informació per a 
Catàlegs Automatitzats per a 
Biblioteques), serveis nacionals de suport 
bibliotecari a Catalunya.

1982 U.S. Newspaper Program Microfilms 
Newspapers per a la microfilmació i 
preservació de diaris.

L’Escola Universitària Jordi Rubió i 
Balaguer de Biblioteconomia i 
Documentació adquireix rang universitari 
i comença a impartir la diplomatura oficial 
de Biblioteconomia i Documentació com 
a centre adscrit de la UB.

1983 Estudis universitaris de biblioteconomia a 
la Universidad de Granada.

1984 Societat Catalana de Documentació i 
Informació, SOCADI (fins 1999).

Primera base de dades de sumaris: 
Current contents (Filadelfia: ISI).

1985 Digitalització de part de l’Archivo General 
de Indias (Sevilla), formant una de les 
primeres biblioteques digitals amb utilitat 
pràctica.

Perseus Digital Library Project, de la 
Tufts University (Massachusetts), una de 
les primeres grans biblioteques digitals.

1986 Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya (COBDC).

1987 Gérard Ganette encunya el terme 
“paratext”. 

1988 La FID (1937) passa a ésser Federació 
Internacional d’Informació i 
Documentació.

L’UDC Consortium es fa càrrec de la 
CDU.

FESABID (Federación Española de 
Sociedades de Archivística, 
Biblioteconomía, Documentación y 
Museística).

Llista d’encapçalaments de matèria en 
català. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, Departament de Cultura, 
Institut Català de Bibliografia.

1989 Es funda la International Society for 
Knowledge Organization (ISKO).

1990 La Library of Congress comença el 
programa American Memory.

UAB, UPC, UPF i la Xarxa de 
Biblioteques Populars de la Diputació de 
Barcelona adquireixen conjuntament el 
sistema VTLS, que donarà origen al 
projecte d’una xarxa automatitzada de 
biblioteques.
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1992 La Unesco inicia el Programa Memòria 
del Món.

Destrucció intencionada de la Biblioteca 
Nacional de Sarajevo, per l’exèrcit serbi.

Aprovació dels estudis de llicenciatura 
de Documentació a Espanya.

1992-1994 Interconnexió dels catàlegs de les 
universitats públiques catalanes. 

1993 Primera biblioteca digital d’imatges, 
feta per IBM per a la Biblioteca Vaticana 
amb 20.000 imatges.

1994 Es funda la Digital Library Federation.

Comencen els treballs per a la creació 
del catàleg col·lectiu de les universitats 
catalanes.

Primer congrés internacional d’ISKO, a 
Bratislava: Environmental knowledge 
organization and information 
management.

1995 Michael Gorman reformula les cinc lleis 
de la biblioteconomia de Ranganathan (a 
Future libraries).

Jacques Derrida. Mal d’archive: une 
impression freudienne. Paris: Galilée.

1995-2002 Construcció de la Bibliotheca Alexandrina 
(Alexandria, Egipte).

1996 Reformulació de les funcions del catàleg 
per Rebecca Green.

Internet Archive (des de 2001, Wayback 
Machine).

Manuel Castells. The information age: 
economy, society and culture.

L’International Council on Archives 
aprova el Codi internacional de 
deontologia d’arxivers.

CBUC, consorci bibliotecari integrat per 
les universitats públiques catalanes i per 
la Biblioteca de Catalunya.

1997 Primers trenta documents inscrits al 
Registre de la Memòria del Món de la 
Unesco.

Comença a funcionar el CCUC.

Michael Gorman. Our singular strengths: 
meditations for librarians. Chicago: ALA. 

1998 Functional requirements for bibliographic 
records de l'IFLA. 

1999 SOCADI s’integra al COBDC.

Arlene G. Taylor. The organization of 
information. Englewood, Colo.: Libraries 
Unlimited.

2000 Elaine Svenonius. The intellectual 
foundation of information organization. 
Cambridge, Mass.: MIT Press.

2002 Es dissol la Federació Internacional 
d’Informació i Documentació (des de 
1937).

2003 Destrucció sistemàtica de les 
biblioteques i arxius de l’Iraq. El saqueig 
del Museu de Bagdad destrueix o 
dispersa una gran quantitat de tauletes 
cuneïformes.

L’IFLA Meeting of Experts on an 
International Cataloguing Code (2003: 
Frankfurt) proclama els nous principis de 
catalogació de l’IFLA (es publiquen el 
2004: IFLA cataloguing principles: steps 
towards an international cataloguing 
code: report from the 1st IFLA Meeting of  
Experts on an International Catalog). 

2004 Comença el projecte Google Llibres, amb 
el nom Google Prints.

2004-2011 Treballs previs i publicació del nou codi 
catalogràfic Resource description & 
acces (RDA).
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2005 Es crea PADICAT (Patrimoni Digital de 
Catalunya) de la BC.

2006 OCLC i RLG s’uneixen en OCLC 
Research, la major xarxa bibliotecària del 
món (1 de juliol).

Codi deontòlogic del Col.legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya.

Es posa en funcionament la Memòria 
Digital de Catalunya.

2007 Edifici central de l’Openbare Bibliotheek 
Amsterdam, per Jo Coenen, la major 
biblioteca d’Europa.

La Perry Branch Library (Gilbert, Arizona) 
és la primera biblioteca que ordena els 
seus fons amb la classificació BISAC, 
dels editors dels EUA.

2008 Europeana, biblioteca digital europea.

2009 Declaració internacional de principis de 
catalogació de l’IFLA.

2011 Comença el USTC (Universal short title 
catalogue), catàleg col·lectiu de tots els 
impresos europeus fins al 1600.

La Joe and Rika Mansueto Library 
(University of Chicago), primera gran 
biblioteca amb els magatzems 
totalment robotitzats.

2012 Codi d’ètica per als bibliotecaris i altres 
treballadors de la informació, per IFLA. 

2013 La Library of Congress comença a 
aplicar RDA com a codi de catalogació.

Es constitueix el CSUC, fusió de CBUC i 
CESCA.

2015 Any de les Biblioteques a Catalunya, per 
commemorar el centenari de la xarxa de 
biblioteques públiques i de l’Escola de 
Bibliotecàries.

Exposició comissariada per Jesús Gascón
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