CONCURS OPOSICIÓ EN TORN LLIURE PER A COBRIR 2 PLACES D’AUXILIAR DE BIBLIOTECA,
CORRESPONENT A LA TAXA ADDICIONAL D'ESTABILITZACIÓ DE LA FEINA TEMPORAL DE
L’AJUNTAMENT DE PALMA (BOIB núm. 4, de 5 de juny de 2021)
PRIMER EXERCICI
DATA: dimarts 8 de febrer de 2022
HORA: 11.45 h (la compareixença es fixa a les 11.40 h)
LLOC: Can Balaguer (Carrer de la Unió, 3, 07001 Palma)
ENUNCIAT: De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà a contestar un qüestionari del temari
específic de 100 preguntes, més 10 de reserva amb la finalitat de convalidar successivament, segons
l’ordre en el que es presentin en el qüestionari, aquelles que poguessin ser objecte d’anul·lació, amb
3 respostes alternatives, referents al contingut del temari que consta en l’annex I d’aquestes bases. El
temps màxim per realitzar aquest exercici serà de 120 minuts. La puntuació màxima serà de 20 punts
i quedaran eliminats els aspirants que no arribin a un mínim de 10 punts.
Les preguntes no resoltes, tant si figuren les tres opcions en blanc com si figuren amb més d’una
resposta, no es valoraran. Les preguntes amb resposta errònia es penalitzaran amb un terç del valor
assignat a la resposta correcta. Per a qualificar l’exercici s’aplicarà la fórmula següent:
{A-(E/3)} x 20
Q = ----------------------------------P
Q: Resultat de la prova
A: número de respostes encertades
E: número de respostes errònies
P: número de preguntes de l’exercici

PREGUNTES:
1. Segons el Reial decret 582/1989, de 19 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de Biblioteques
Públiques de l'Estat i del Sistema de Biblioteques, l'àrea de procés tècnic NO abasta la següent
funció:
A. Selecció.
B. Catalogació.
C. Segellament.
2. Què produeix múltiples taques de colors vermellosos, violacis o marrons i poden deixar el
document pràcticament il·legible?
A. Pols.
B. Larves d'insectes i microorganismes.
C. Fongs i bacteris.
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3. Segons el Reial decret 582/1989, de 19 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de biblioteques
públiques de l'Estat i del sistema de biblioteques, les biblioteques públiques de l'Estat han d'estar
obertes al públic almenys:
A. Trenta-cinc hores setmanals distribuïdes en cinc dies per setmana.
B. Trenta-cinc hores setmanals distribuïdes en sis dies per setmana.
C. Quaranta hores setmanals distribuïdes en cinc dies per setmana.
4. Seguint les directrius IFLA/UNESCO per al desenvolupament del servei de biblioteques
públiques, en una biblioteca pública han d'estar representats els següents tipus de materials:
A. Obres de ficció i no ficció per a adults, joves i nins.
B. Recursos en d'altres idiomes.
C. Les dues respostes anteriors són correctes.
5. Segons la Llei de la lectura, del llibre i de les biblioteques, se'ls pot aplicar a les biblioteques un
descompte en el preu fix de venda de llibres?
A. No, no hi ha excepcions al preu fix dels llibres.
B. Sí, un descompte de fins al 15% del preu fix.
C. Sí, un descompte de fins al 20% del preu fix.
6. L'objectiu principal de la formació d'usuaris és:
A. Que aprenguin a utilitzar la biblioteca de manera eficaç i eficient.
B. Desenvolupar la seva capacitat d'iniciativa.
C. Evitar que tenguin un primer contacte negatiu amb la biblioteca.
7. Què ha permès el desenvolupament dels catàlegs col·lectius, que tenen com a objectiu posar en
comú el registre de les col·leccions dels membres que els integren?
A. Els OPACs.
B. La connexió entre diferents biblioteques que s'han constituït en xarxa per diferents motius.
C. La cooperació bibliotecària.
8. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes és:
A. Un projecte d'edició digital del patrimoni bibliogràfic, documental i crític de la cultura espanyola i
hispanoamericana.
B. Un projecte d'edició digital del patrimoni bibliogràfic, documental i crític de la cultura espanyola.
C. Un projecte d'edició digital del patrimoni bibliogràfic, documental i crític de l'obra de Cervantes.
9. Quina biblioteca fa ús de la més alta tecnologia multimèdia i pot guiar l'usuari mitjançant diferents
sistemes per a trobar col·leccions s diferents llocs, connectats mitjançant sistemes, de còmput i
telecomunicacions?
A. La biblioteca virtual.
B. La biblioteca digital.
C. La biblioteca electrònica.

2

CONCURS OPOSICIÓ EN TORN LLIURE PER A COBRIR 2 PLACES D’AUXILIAR DE BIBLIOTECA,
CORRESPONENT A LA TAXA ADDICIONAL D'ESTABILITZACIÓ DE LA FEINA TEMPORAL DE
L’AJUNTAMENT DE PALMA (BOIB núm. 4, de 5 de juny de 2021)
10. Com es diuen els catàlegs el punt d'accés dels quals no és l'autor, el títol o la matèria alfabètica
d'un document?
A. Catàlegs alfanumèrics.
B. Catàlegs sistemàtics.
C. Catàlegs mixts.
11. Quin és la principal diferència entre la biblioteca pública i qualsevol altra?
A. El fons que alberga.
B. Els usuaris.
C. Els serveis que presta.
12. La llum més utilitzada i més recomanable a biblioteques és:
A. La llum natural.
B. La llum artificial durant un temps determinat.
C. La llum fluorescent amb protecció ultraviolada.
13. Quan se celebra a Espanya el Dia de les Biblioteques?
A. 2 d'abril.
B. 15 d'octubre.
C. 24 d'octubre.
14. Què és el CCPIB?
A. El Catàleg col·lectiu de les biblioteques públiques espanyoles.
B. El catàleg que reuneix els registres bibliogràfics de les més de 3.000 biblioteques públiques i
especialitzades.
C. És una eina de consulta múltiple al conjunt dels catàlegs de les comunitats autònomes.
15. A hores d'ara, a Espanya, qui són els encarregats de realitzar el Dipòsit Legal de les publicacions
impreses?
A. La Biblioteca Nacional.
B. Les biblioteques públiques.
C. Els editors.
16. Les activitats d'extensió cultural:
A. Es realitzen fora del marc de la biblioteca.
B. Són fonamentalment les d'animació a la lectura.
C. Poden estar encaminades a difondre la col·lecció, a captar nous usuaris, a fomentar la lectura, a
l'esbarjo o a la formació.
17 .La biblioteca més important de les conegudes en l'època mesopotàmica és:
A. La d'Alexandria.
B. La de la ciutat de Lagash.
C. La del rei assiri Assurbanipal.
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18. Segons la Llei de la lectura, del llibre i de les biblioteques, les biblioteques integrades en el
sistema espanyol de biblioteques han de:
A. Ser necessàriament accessibles per a les persones amb discapacitat.
B. Procurar el coneixement i el maneig de les tecnologies de la informació i les comunicacions
C. Les dues respostes anteriors són correctes.
19. Un índex de cites és una obra de referència d'informació:
A. Primària.
B. Directa.
C. Indirecta.
20. A la CDU. dins les taules de número auxiliars, els que indiquen el punt de vista de matèria es
consideren:
A. Especials.
B. Dependents.
C. Independents.
21. Assenyala l'element que NO conté una fitxa bibliogràfica:
A. Signatura topogràfica.
B. Encapçalament principal i secundaris.
C. Nombre de registre.
22. Els principis de Ranganathan per a la biblioteca són:
A. Els llibres són per a usar-se, a cada llibre el seu lector i a cada lector el seu llibre, estalvi de temps
i entendre la col·lecció com un ens viu.
B. Els llibres són per a usar-se, ús de préstec, difusió i conservació de la col·lecció.
C. La col·lecció com un ens viu, cada llibre el seu lector i cada lector el seu llibre.
23. “És la part d'un sistema automatitzat d'una biblioteca que s'encarrega de gestionar la interacció de
l'usuari amb el sistema”, què defineix?
A. L'OPAC.
C. El SIGB.
C. La web de la biblioteca.
24. Quins criteris bàsics ha de seguir el fons de la col·lecció infantil?
A. Servir per a donar resposta a la demanda d'informació dels seus usuaris.
B. Satisfer les necessitats recreatives dels nins.
C. Les dues preguntes anteriors són correctes.
25. Què entenem per literatura grisa?
A. Documents que contenen informació no comercialitzada però que sol ser molt especialitzada.
B. Normativa, legislació, recomanacions d'organismes, reglaments, etc.
C. Publicacions de divulgació científica.
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26. Què vol dir la següent afirmació: “El format de les publicacions digitals és PDF amb OCR”?
A. Que permet cercar qualsevol tema que es desitgi en el text de la publicació.
B. Que l'aplicació que gestiona la col·lecció permet cercar tant un títol concret com un conjunt de
publicacions editades en un lloc o en una data determinada.
C. Que des de la pantalla de resultats s'accedeix a la lectura dels texts digitalitzats.
27. La descripció bibliogràfica i la catalogació estan totalment normalitzades mitjançant dues normes
que són:
A. CDU i Regles de catalogació.
B. AACR2 i les ISBD.
C. AACR2 i CDU.
28. A Espanya la primera edició revisada de les ISBD per a monografies ISBD (M) és de 1978. Però
la primera edició de les Regles de catalogació és de:
A. 1985.
B. 1977.
C. 1980.
29. La preservació pretén prolongar la vida del document. Quina de les següents mesures no es
preveu en aquesta acció?
A. Control de les condicions mediambientals.
B. Mesures preventives enfront d'agents nocius.
C. Sistemes d'abocaments de documentació regular anual.
30. A l'hora d'establir qualsevol tipologia documental és necessari distingir entre:
A. Suport i contingut.
B. Informació i document.
C. Suport i informació.
31. A biblioteca, quin concepte va íntimament lligat al de qualitat?
A. Col·lecció.
B. Orientació al client.
C. Participació.
32. El concepte de biblioteca virtual subratlla la importància del treball
en xarxa i de quatre atributs. Quins són?
A. Ubiqüitat, sincronia, hipermedialitat i conectivitat.
B. Ubiqüitat, sincronia, asincronia i hipermedialitat d'Internet.
C. No són quatre atributs, només són dos: ubiqüitat i hipermedialitat.
33. Què signifiquen les sigles FID?
A. Federació d'Informació Documental.
B. Federació Internacional d'Informació i Documentació.
C. Federació Internacional de Documentació.
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34. Quina és la diferència entre el concepte de xarxes de biblioteques i el de
cooperació bibliotecària?
A. La cooperació bibliotecària necessita una biblioteca que exerceixi amb funcions
de biblioteca central.
B. Cooperació bibliotecària és un concepte més genèric; quan existeix una
xarxa de biblioteques és necessari que existeixi una biblioteca central, mentre
que la cooperació no pressuposa de manera necessària la intervenció d'una
biblioteca determinada amb caràcters i funcions de biblioteca central.
C. Tots dos termes indiquen el mateix: les biblioteques s'organitzen en xarxes per
a cooperar en els intercanvis.
35. Què és TRAVESIA?
A. Un portal que proporciona recursos electrònics per a la col·laboració
bibliotecària.
B. Un portal que es configura com una biblioteca digital que dona suport a la
cooperació entre biblioteques llatinoamericanes.
C. Una llibreria en línia especialitzada en viatges.
36. La biblioteca d'Alexandria estava formada per dues col·leccions:
A. L'Scriptorium i el Librarium.
B. No hi havia separació en les col·leccions de la Biblioteca d'Alexandria.
C. El Museum i el Serapeum.
37. La gestió automatitzada d'una biblioteca publica, ha de permetre, com a mínim:
A. Controlar el préstec i el pressupost de la biblioteca.
B. Seleccionar l'esporgada i l'adquisició de fons.
C. Catalogar, prestar i recuperar la informació.
38. De totes les classes de biblioteques, quin és la que ofereix el servei més
universal?
A. Les biblioteques nacionals.
B. Les biblioteques universitàries.
C. Les biblioteques públiques.
39. De les següents notacions de la CDU, quin s'ordena la primera?
A. 61.05
B. 61-05
C. 61.035
40. Mitjançant quin servei les biblioteques ofereixen als seus lectors no només els fons propis sinó
també els d’altres biblioteques?
A. Extensió bibliotecària.
B. DSI.
C. Préstec interbibliotecari.
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41. Segons la tècnica seguida algunes enquadernacions poden ser:
A. Holandesa, en mitja pasta, pasta espanyola.
B. Pasta valenciana, rústica, cartoné, comuna.
C. De tapa solta, rústica, cartoné.
42. L’enquadernació que utilitza planxes d’ivori, esmalts o cobertes metàl·liques repujades s’anomena:
A. D’estil bizantí.
B. D’orfebreria.
C. Gòtica.
43. Segons l’IFLA les funcions de la biblioteca pública son:
A. Formativa, informativa i de cultura, oci i diversió.
B. Formativa, informativa i de cultura.
C. Informativa i de cultura, oci i diversió.
44. En els primers temps de la impremta:
A. Els llibres impresos varen desplaçar ràpidament els còdexs medievals.
B. Els llibres impresos imitaven formalment els llibres manuscrits.
C. Els llibres impresos es venien als mercats medievals.
45. L’obligació de dipositar exemplars de les publicacions editades en un país és:
A. La Llei de propietat intel·lectual.
B. El Dipòsit Legal.
C. Un sistema de préstec interbibliotecari.
46. Des de 2009 l’IFLA s’organitza en:
A. 9 divisions.
B. 5 divisions.
C. 8 divisions.
47. Quins d’aquests serveis bibliotecaris no consten en el Reglament d’ús de les biblioteques de
l’Ajuntament de Palma?
A. Tallers d’escriptura.
B. Reprografia.
C. Cessió d’espais.
48. FESABID, IFLA i EBLIDA són:
A. Associacions d’institucions europees amb responsabilitats governamentals en l’àmbit de
biblioteques publiques.
B. Entitats privades i sense ànim de lucre.
C. Associacions per a la cooperació bibliotecària.

les
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49. En el segle XIX la linotípia va ser reemplaçada per:
A. L’estereotípia.
B. La monotípia.
C. La litografia.
50. Segons el Mapa insular de lectura pública de Mallorca una biblioteca pública ha de comptar amb
una unitat bàsica de:
A. 7.000 documents.
B. 5.000 documents.
C. 10.000 documents.
51. Quan parlam de “competència” en l’àmbit de l’alfabetització informacional ens referim a una
combinació de:
A. Coneixements, valors i accions.
B. Coneixements, actituds i la capacitat d’aprenentatge al llarg de la vida.
C. Coneixements, habilitats, actituds i valors.
52. Què és la xilografia?
A. Un procediment de gravat en fusta.
B. Un procediment de gravat en coure.
C. Un procediment de gravat industrial.
53. Quantes biblioteques públiques de l'Estat hi ha a la comunitat autònoma de les Illes Balears?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
54. Seguint les directrius IFLA/UNESCO, les característiques fonamentals de les biblioteques públiques
són:
A. Ser gratuïtes i respectar les llibertats personals.
B. Estar obertes a tota la comunitat i fomentar la cultura.
C. Estar sostingudes per la comunitat (fons públics) i obertes a tothom.
55. A la CDU els auxiliars comuns de forma s’expressen mitjançant:
A. (=...)
B. (...)
C. (0...)
56. Segons el Mapa insular de lectura pública de Mallorca, a partir de quina població hi ha d’haver
una biblioteca central urbana?
A. 30.000 habitants.
B. 20.000 habitants.
C. 50.000 habitants.
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57. Què és un palimpsest?
A. Un manuscrit realitzat amb pergamí.
B. Una edició incunable.
C. Un manuscrit del qual s’ha esborrat l’escriptura antiga per a tornar a escriure-hi.
58. La gestió de l’ISBN a Espanya correspon a:
A. La Biblioteca Nacional d’Espanya.
B. L’Agència Internacional de l’ISBN.
C. La Federació de Gremis d’Editors d’Espanya.
59. Què son els centres d’interès?
A. Activitats per a donar a conèixer la biblioteca i els serveis.
B. Models de presentació i organització dels fons de lliure accés i que s’agrupen per grans temes.
C. Activitats que es duen a terme fora de l’àmbit de la biblioteca.
60. Quina d’aquestes seqüències de CDU és correcta?
A. 613.2”20”(076)(460.32)
B. 613.2(076)(460.32) “20”
C. 613.2 (460.32) ”20” (076)
61. A la CDU, què tenen en comú els auxiliars de forma i els de lloc?
A. Van entre cometes.
B. Van entre parèntesi.
C. Van entre guions.
62. L’àmbit cultural del segle XVIII va estar marcat per:
A. La creació de biblioteques als principals museus.
B. L’aparició de diferents tipus d’enquadernacions.
C. La creació de les que podem considerar primeres biblioteques nacionals.
63. La principal institució pública bibliotecària als Estats Units d’Amèrica al segle XIX va ser:
A. L’ALA.
B. La Biblioteca del Congrés de Washington.
C. La Biblioteca Pública de Carnegie.
64. Què diferencia una carta de serveis d’una guia de serveis?
A. La guia és més exhaustiva.
B. La carta de serveis estableix un compromís amb l’usuari.
C. La carta de serveis és més detallada.
65. Són identificadors per a publicacions electròniques:
A. El DOI, el Handle i l’ISBD-A.
B. El DOI, el DL i l’ISBD(ER).
C. El NIPO, el PURL, la URL, el DOI i l’ISBN-A.
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66. Quins d'aquests materials necessiten ISBN?
A. Guions de cine, ràdio i televisió, llevat que es publiquin comercialment.
B. Publicacions periòdiques i revistes.
C. Programes informàtics educatius o didàctics dissenyats amb propòsits educatius o de capacitació
com a tutorials per a l'aprenentatge.
67. La biblioteca pública basa el seu èxit en:
A. La importància i les dimensions de les col·leccions físiques.
B. El desenvolupament de programes d’extensió cultural.
C. La capacitat d’interrelacionar-se amb èxit amb el ciutadà i la seva comunitat.
68. Quina d’aquestes afirmacions respecte de l’alfabetització informacional és incorrecta?
A. Lluita contra la bretxa digital i afavoreix la inclusió social.
B. En el sistema educatiu està relacionada amb enfocaments centrats en el professor.
C. Es relaciona amb l’aprenentatge al llarg de la vida.
69. L’objectiu bàsic del màrqueting a les biblioteques és:
A. Captar, retenir i fidelitzar usuaris i satisfer les seves necessitats.
B. Definir objectius de la biblioteca, identificar el públic objectiu i les seves necessitats i augmentar el
nombre d’usuaris.
C. Només fidelitzar els usuaris i satisfer les seves necessitats.
70. Quina d’aquestes característiques sobre el sistema ISBN és vertadera?
A. El sistema ISBN és gratuït i el gestiona i coordina l’Agència Internacional de l’ISBN a través de una
concessió privada.
B. El sistema ISBN no és gratuït i el gestiona i coordina l'Agència Internacional de l’ISBN a través d'una
concessió privada.
C. El sistema ISBN no és gratuït i el gestiona i coordina l'Agència Internacional de l’ISBN a través d'una
empresa pública.
71. L’ISSN és aplicable a:
A. Totes les publicacions periòdiques.
B. Totes les publicacions seriades.
C. Totes les publicacions seriades excepte les periòdiques.
72. Què són les ISBD?
A. Números internacionals normalitzats per a identificar publicacions oficials.
B. Normes internacionals de descripció bibliogràfica.
C. Números internacionals normalitzats per a identificar llibres.

10

CONCURS OPOSICIÓ EN TORN LLIURE PER A COBRIR 2 PLACES D’AUXILIAR DE BIBLIOTECA,
CORRESPONENT A LA TAXA ADDICIONAL D'ESTABILITZACIÓ DE LA FEINA TEMPORAL DE
L’AJUNTAMENT DE PALMA (BOIB núm. 4, de 5 de juny de 2021)
73. El mòdul de circulació de Millenium és una aplicació que serveix per a realitzar operacions
bàsiques de:
A. Només préstec, renovació i devolució de documents.
B. Préstec i devolució de documents exclusivament.
C. Préstec, renovació, reserves i/o devolució de documents.
74. L’ordre de seqüència dels auxiliars rere el número principal de la CDU és:
A. Punt de vista - lloc - temps - forma - idioma.
B. Lloc - temps - forma- idioma - punt de vista.
C. Punt de vista - lloc - temps - idioma - forma.
75. Quin tipus de registre a Millennium fa referència el número b2344907?
A. Registre bibliogràfic.
B. Registre d'exemplar.
C. Registre d'usuari.
76. Quina revista de llibres no és sols de literatura infantil?
A. Peonza.
B. CLIJ.
C. Guix.
77. NO formen part de les activitats d’animació a la lectura:
A. Les guies de lectura.
B. El préstec personal.
C. Els clubs de lectura.
78. Quin altre nom reben els makerspaces de les biblioteques?
A. Bibliolab.
B. Bibliomaker.
C. Les dues respostes anteriors són correctes.
79. Quin estàndard és imprescindible per a editar materials electrònics amb caràcters no llatins a la
col·lecció de la biblioteca?
A. Dublin Core.
B. Unicode.
C. Universal Code.
80. Quin servei no és propi que una biblioteca digital ofereixi?
A. Servei de referència.
B. Servei de consulta en sala.
C. Servei de recerca bibliogràfica.
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81. Quina activitat bibliotecària no es considera gestió de la col·lecció?
A. Procés tècnic.
B. Difusió de la col·lecció.
C. Avaluació de la col·lecció.
82. A les biblioteques els principis d'adequació, coherència i equilibri fan referència a:
A. Atenció a l'usuari.
B. Gestió de la col·lecció.
C. Serveis bibliotecaris.
83 No són objecte de propietat intel·lectual:
A. Els gràfics, els mapes i els dissenys relatius a la topografia, la geografia i en general a la ciència.
B. Les traduccions oficials dels actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics.
C. Les composicions musicals, amb lletra o sense.
84. Amb la planificació d’un makerspace, i d’acord amb la missió i els objectius de la biblioteca pública
que marquen les directrius IFLA/UNESCO:
A. La biblioteca pot donar suport a la formació general, desenvolupar un calendari
d’activitats i
donar oportunitats per al desenvolupament personal i creatiu.
B. La biblioteca pot donar suport a la formació individual i a la formació acadèmica en tots els nivells,
facilitar l’accés a expressions culturals de totes les manifestacions artístiques i donar oportunitats
per al desenvolupament personal i creatiu.
C. La biblioteca només ha de facilitar l’accés i donar suport a expressions culturals.
85. Què és el primer que s’ha de tenir en compte en el desenvolupament de la col·lecció d’una
biblioteca?
A. El pressupost.
B. Les novetats.
C. El criteri professional i independent del bibliotecari.
86. Un OPAC 2.0 consisteix en:
A. Un catàleg en línia de segona generació.
B. La possibilitat que l'usuari afegeixi comentaris i puntuï els registres d'un catàleg.
C. L'aplicació de tecnologies i actituds del web social al catàleg bibliotecari en línia.
87. La classificació sistemàtica dels fons en una biblioteca indica que:
A. Estan col·locats segons la tipologia.
B. Estan col·locats segons el número de registre.
C. Estan col·locats segons la classificació que adopta la biblioteca.
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88. En un servei d’informació la compilació de preguntes freqüents plantejades pels usuaris, amb la
resposta adient, es denomina:
A. DSI.
B. TIC.
C. FAQ.
89. El mòdul de circulació del programa Innopac Millenium permet gestionar les reclamacions
d’exemplars prestats i la data de devolució caducada seleccionant el botó:
A. Devolució.
B. Avisos.
C. Recerca (Búsqueda/reservas).
90. Pel seu ús els catàlegs poden ser:
A. Generals, especials o col·lectius.
B. Alfabètics, numèrics o mixts.
C. En fitxes, en llistes, en microformes o automatitzats.
91. L'àlbum il·lustrat és un gènere per a:
A. Només infants.
B. Només adults.
C. Tant infants com adults.
92. El control de la humitat i la temperatura als dipòsits de materials és una mesura de:
A. Preservació.
B. Control específic de les col·leccions.
C. Conservació.
93. Una publicació, impresa o no, editada en parts successives, numerades i amb continuïtat
indefinida és una:
A. Publicació multivolum.
B. Col·lecció editorial.
C. Publicació seriada.
94.Un centre d'interès:
A. Sempre és temporal.
B. Sempre és definitiu.
C. Pot ser temporal o definitiu.
95. Habitualment, quan es desitja renovar un exemplar reservat per un altre usuari què es prioritza?
A. La renovació sobre la reserva.
B. La reserva sobre la renovació.
C. Depèn del tipus de document.
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96. Les llicències Creative Common (CC) autoritzen a:
A. Difondre lliurement les obres i a la seva reproducció, la seva distribució i la seva comunicació pública
a canvi del reconeixement i la cita dels autors.
B. Difondre lliurement les obres i a la seva reproducció i la seva distribució, però no la seva
comunicació pública, a canvi del reconeixement privat dels autors.
C. Difondre lliurement les obres i a la seva distribució, però no a la seva reproducció ni la
seva
comunicació pública, a canvi del reconeixement i la cita dels autors.
97. Quina d'aquestes llistes no són d'encapçalament de matèries?
A. LEMAV.
B. LCSH.
C. LEMPB.
98. Una llista d'encapçalaments de matèries és un:
A. Llenguatge documental, precoordinat i expressat en un llenguatge lliure.
B. Llenguatge no controlat, postcoordinat i expressat en un llenguatge lliure.
C. Llenguatge controlat, precoordinat i expressat en un llenguatge natural.
99. Les publicacions periòdiques se solen ordenar per:
A. Ordre alfabètic d'autor.
B. Ordre alfabètic de títol.
C. Ordre alfabètic de matèria.
100 El Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears (CABIB) té com a objectiu:
A. Oferir a totes les biblioteques de Mallorca un sistema comú de gestió bibliotecària.
B. Oferir a totes les biblioteques municipals de les Illes Balears un sistema comú de gestió bibliotecària.
C. Oferir a totes les biblioteques de les Illes Balears un sistema comú de gestió bibliotecària.
PREGUNTES DE RESERVA
101 Els indicadors de rendiment de la col·lecció poden ser:
A. Quantitatius o qualitatius.
B. Només quantitatius, ja que no es pot valorar d’una altra manera.
C. Només qualitatius.
102. Les guies i els manuals impresos utilitzats a les biblioteques públiques són un instrument del:
A. Servei d’extensió bibliotecària.
B. Servei de màrqueting i comunicació.
C. Servei de formació d’usuaris.
103. El consorci que planifica i regula la cooperació entre les universitats catalanes és el:
A. CCUC.
B. CSUC.
C. CBUC.
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104. REBECA és:
A. Un repositori de biblioteques públiques de l'Estat.
B. Un directori de biblioteques públiques de l'Estat.
C. Un projecte de catalogació cooperativa entre les biblioteques públiques de l'Estat i les biblioteques
centrals de les comunitats autònomes
105. Segons la IFLA els objectius de les biblioteques infantils són:
A. Ajudar als nens a desenvolupar habilitats d'alfabetització en mitjans digitals.
B. Brindar programes culturals i recreatius, orientats a la lectura i l'alfabetització.
C. Les dues respostes anteriors són correctes.
106. Com es denomina la proposta d'adquisició per part dels usuaris?
A. Petició de compra.
B. Préstec interbibliotecari.
C. Desiderata.
107. Quan parlem de política de col·lecció a una biblioteca pública ens referim a:
A. Estàndards bibliotecaris elaborats per professionals.
B. Definir l'estructura de la col·lecció que s'adapta millor a les necessitats dels usuaris reals i potencials.
C. Documents que recullen criteris i pautes per formar la col·lecció.
108. Amb el document Accés i oportunitats per a tots de la IFLA es vol impulsar que les biblioteques
es vinculin amb:
A. La Declaració de Lió (2014) de l'accés a la informació i el desenvolupament.
B. Els objectius de desenvolupament sostenible (Agenda 2030 de les Nacions Unides).
C. La Declaració de Budapest (2002) d'accés obert.
109. El Mapa insular de la lectura pública de Mallorca té el seu origen en:
A. La Llei 19/2006, de 23 de novembre.
B. La Llei 23/2006, de 19 de novembre.
C. La Llei 25/2006 de 19 de novembre.
110. Les Recomanacions per al Servei de Referència Digital (Digital Reference Guidelines) de 2002
van ser elaborades per:
A. UNESCO/IFLA.
B. UNESCO.
C. IFLA.
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