ACTUALITZACI~DEL FONS BIBLIOGRAFIC DE LA BIBLIOTECA DEL
MUSEU DE ZOOLOGIA DE BARCELONA
El Centre Interdepartamental de Recerca i
Innovació Tecnolbgica de la Generalitat de
Catalunya, C.I.R.I.T., ha otorgat uns ajuts al
Museu de Zoologia durant els anys 1981 i
1982.
Com a resultat dels concursos convocats
pel referit organisme, en la seva politica
d'establir convenis de col.laboració amb Biblioteques Científiques, per completar fons
bibliogrifics i de documentació, hi figura la
Biblioteca del Museu de Zoologia de Barcelona com a destinataria d'un centenar d'obres basicament extrangeres, especialitzades
en el camp de la recerca biológica.
El fons bibliogrific de la Biblioteca del
Museu de Zoologia de Barcelona, es ric en el
llibre antic naturalista. Des de l'kpoca &Aldrovandi (1522-1605) passant per Linné,
Buffon, Réamur i Cuvier del segle divuit o
primera meitat del dinou fins autors del primer quart del segle actual i ha una bona
representació d'obres de Zoologia clissiques
i de Catilegs d'institucions prestigioses com
poden ser-ho, el British Museum o la Smith-

sonian Institution. L'any 1936 s'interrop
l'adquisició de publicacions i aquesta situació es manté en els anys de la posguerra degut a la manca de possibilitats economiques.
A pesar de tot es continua l'intercanvi de
revistes i separates amb molts centres d'arreu
del món, grhcies a la revista "Miscel.linia
Zoolbgica" publicada perl Museu de Zoologia i ara també a més per la revista "Treballs" que actualment s'edita. Ara el fons de
revistes zoológiques es un dels m8s complets
de Catalunya.
Considerem que l'enriquiment del fons bibliogrific amb obres que completen les linies
de recerca tradicionais i ajuden al desenvolupament dels nous camins de recerca que s'estan endegant al Museu de Zoologia de Barcelona, sera una contribució molt important a
la seva tasca científica.
Les obres adquirides arnb aquest ajut donen continuitat al treball iniciat en la creació
d'aquesta Biblioteca cap als anys 1916 i
1917, i omplen un buit que era cada vegada
mes patent.

LA BIBLIOTECA ZOOLOGICA DE JOSEP MALUQUER I NICOLAU CEDIDA AL MUSEU DE ZOOLOGIA DE BARCELONA
La vida i l'obre de Josep Maluquer i Nicolau
esti lligada a la creació i desenvolupament de
i'actual Museu de Zoologia. A part de la seva
afecció i dedicació a la Malacologia i Oceanografia, fou el qui amb els seus dots d'organització i de gestió va imprimir el caracter formal del Museu des dels anys 1917 a 1936 i
que ara quasi cinquanta anys despres hem
tingut cura de recomposar en especial la part
d'exposició i visita pública, concretament la
sala del primer pis del Museu dedicada a la
sistemitica zoolbgica.

Josep Maluquer i Nicolau va ser junt amb
altres companys seus de Batxillerat, despres
prestigiosos científics, un dels creadors de la
Institució Catalana &Historia Natural l'any
1900, i mes tard l'any 1916 va ser nomenat
secretari general i técnic de la Junta de Ciencies Naturals fins l'any 1922. La seva gestió
al front de la Junta fou de gran activitat i de
resultats espectaculars. S'obtingueren millors
subvencions de VAjuntament i Diputació es
doti de personal ais diferents serveis i instal.lacions, creant-se les places d'auxiliars

tkcnics que tant ajudarem a preparar i mantenir les col~leccionsd'estudi. Es refkren les
col.leccions i es fomenta les sortides al camp
i la recollida de material. Es publicaren els
Anuaris i Memories i tant en aquestes publicacions com en els treballs de camp i de laboratori es disposava de la col.laboració de
cientifics del pais i extrangers com foren el
Dr. Frederich Haas del Museum Senckenberg
de Francfort i d'altres.
Fou Sepoca mes prospera de la vida del
Museu de Zoologia en tots tipus d'activitats,
marcadas per un segell particular que sense
dubte es va deure basicament a la Gestió del
Secretari General de la Junta de Ciencies
Naturals.

El mateix Josep Maluquer narra en les sevas membries inhdites el molt que va suposar
en la seva vida la seva afecció i dedicació
naturalista al marge de la seva activitat profesional com a enginier industrial dedicat a
la Gerencia d'empreses molt importants de
la Industria Catalana primer i de la nacional
mes tard.
El seu fill Josep Maluquer i Whal va fer
donació l'any 1982 de la Biblioteca zoolbgica particular del seu pare al Museu de Zoologia de Barcelona. Moltes de les obres donades tenen un grari interes historic i documental i constitueix una gran part del fons les separates i publicacions de la Junta de Cihncies
Naturals de la que fou Secretari General.
R. NOS

Por iniciativa reciente de los directivos y representantes oficiales de las principales sociedades herpetológicas nacionales e internacionales, se ha establecido un comité internacional para planificar el primer Congreso Mundial de Herpetología. El congreso se
celebrará dentro de 3 a 5 años en un lugar
todavía por escoger. El Comité de Planificación consta de: DONAL G. BROADLEY
(Zimbabwe), HAROLD G. COGGER (Australia), J.C. DANIEL (India), ILYA S.
DAREVSKY (U.R.S.S.), MARINUS S.
HOOGMOED (Holanda), TOSHIJIRO KAWAMURA (Japón), MICHAEL R.K. LAMBERT (Gran Bretaña), HUBERT SAINT
GIRONS (Francia), P.E. VANZOLINI (Brasil), DAVID B. WAKE (E.E.U.U.), KRAIG
ADLER (E.E.U.U.), Secretario General.
El congreso será organizado de modo que
incluya iin amplio espectro de temas, para
interesar a todas las personas dedicadas al es-

tudio científico de anfibios y reptiles. El comité está ahora estableciendo unas líneas básicas de trabajo, incluyendo la formación de
un Comité Herpetológico Internacional, más
amplio y representativo, que constituye un
mecanismo de automantenimiento para futuros congresos.
El Comité de Planificación solicita opiniones de la comunidad de herpetólogos sobre
todos los aspectos de la organización, en particular sobre la elección del lugar conveniente y sobre la temática del congreso. También
se solicita el ofrecimiento de albergues potenciales para el congreso.
Dirigir las sugerencias o preguntas a cualquiera de los miembros del Comité de Planificación o al Secretario General del mismo:
Prof. K. ADLER, Cornell University, Section
of Neurobiology and Behaviour, Seeley G.,
Mudd Hall, Ithaca, New York, 14853,
E.E.U.U.

