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Vilaweb     13/12/2007 

El IEC obre un portal amb totes les obres publicades 
des del 1907 
 
Conté prop de 3.300 títols  
 
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha estrenat avui un 
portal de publicacions que permet d'accedir lliurement a 
totes les obres editats per l'acadèmia des que es va fundar, 
el 18 de juny de 1907. Són 3.294 títols, dels quals 1.719 
són monografies i 1.575, publicacions periòdiques. De cada 
obra s'inclou la fitxa catalogràfica i les opcions de compra. 
També s'hi poden consultar 24.564 articles, entre els quals 
hi ha revistes, documents de congressos i miscel·lànies. 
 
L'obertura del portal forma part dels actes de celebració del 
centenari de la institució.  
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Coincidint amb la segona edició del Diccionari de la llengua catalana de l'IEC 

L'IEC estrena el Portal de Publicacions, amb els 
3.300 títols editats des del 1907 

 
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha estrenat aquest dimarts el 
Portal de Publicacions, que permet accedir lliurement a totes les 
obres editades per l'acadèmia catalana de les ciències i les 
humanitats des que es va fundar, el 18 de juny del 1907. Des 
d'aleshores, l'IEC ha publicat 3.294 títols, concretament, 1.719 
monografies i 1.575 números de publicacions periòdiques. A més, 
l'IEC edita, a través de les 5 seccions i les 26 societats filials que la 
integren, 41 números de publicacions periòdiques l'any. 

 
El nou Portal, actiu dins del web de l'IEC, conté la fitxa catalogràfica, les opcions de compra i la reproducció de la 
coberta de cadascuna de les obres. Així mateix, permet consultar en línia revistes, documents de jornades i 
congressos, miscel·lànies i altres reculls, fins a un total de 24.564 articles. S'ofereixen sis opcions d'accés a les 
dades: el catàleg, les col·leccions bibliogràfiques, les revistes científiques, les monografies, la botiga i les 
novetats editorials, en tots els casos amb la possibilitat de fer una cerca avançada que permet combinar camps i 
facilita la navegació. 
 
Entre les novetats editorials d'enguany destaca la segona edició del Diccionari de la llengua catalana de l'IEC, un 
dels llibres més venuts en la festa del llibre del mes d'abril passat. 
 
L'Institut manté una política d'intercanvi i de donacions de publicacions amb institucions científiques i 
acadèmiques de l'estat espanyol i internacionals, entre les quals hi ha totes les universitats catalanes i algunes 
de les més representatives del món. En total, les publicacions de l'IEC s'intercanvien amb institucions de més de 
35 països d'Europa, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, Àsia i Àfrica.  
 

 
No hi ha cap comentari a aquest article  
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Avui - digital     11/12/2007 

L'IEC estrena un portal a Internet que permet l'accés 
lliure als seus 3.300 títols editats des del 1907 
 
El portal, inclòs dins de la pàgina web oficial de l'IEC, posa 
a la disposició de l'usuari la fitxa catalogràfica i les opcions 
de compra de cadascuna de les obres, organitzades en sis 
categories7 opinions 
  
 
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) estrena avui a Internet el 
Portal de Publicacions (www.publicacions.iec.cat), que 
permet l'accés lliure a totes les obres editades per la 
institució catalana des de la seva fundació, l'any 1907, i 
que ascendeixen a un total de 3.294 títols (1.719 
monografies i 1.575 nombres de publicacions periòdiques).  
 
 
La creació del portal forma part dels actes de celebració del 
centenari de la institució, que "mai ha quedada anul·lada, 
ni en el període més difícil de l'opresión franquista 
El portal, inclòs dins de la pàgina web oficial de l'IEC, posa 
a la disposició de l'usuari la fitxa catalogràfica i les opcions 
de compra de cadascuna de les obres. Permet, també, 
consultar en línia 24.564 articles, entre els quals hi ha 
revistes, documents de congressos i miscel·lànies.  
 
Les prop de 3.300 obres estan organitzades en sis 
categories -catàleg, col·leccions bibliográficas, revistes 
científiques, monografías, botiga i novetats editorials- de 
fàcil accés mitjançant la possibilitat de recerca avançada. 
Entre les novetats d'aquest any, destaca la segona edició 
del Diccionari de la llengua catalana de l'IEC, un dels llibres 
més venuts durant la passada festa de Sant Jordi.  
 
La creació del portal forma part dels actes de celebració del 
centenari de la institució, que en la seva pàgina de 
presentació recorda que la producció editorial de l'IEC "ha 
passat per èpoques diferents", però que "mai ha quedada 
anul·lada, ni en el període més difícil de l'opresión 
franquista". 

www.publicacions.iec.cat


ACN       11/12/2007 

L'IEC estrena el Portal de Publicacions que conté els 
3.300 títols editats des del 1907 
 
 
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) estrena aquest dimarts el 
Portal de Publicacions, http://publicacions.iec.cat, que 
permet accedir lliurement a totes les obres editades per 
l'acadèmia catalana de les ciències i les humanitats des que 
es va fundar, el 18 de juny del 1907. Des d'aleshores, l'IEC 
ha publicat 3.294 títols, concretament, 1.719 monografies i 
1.575 números de publicacions periòdiques. A més, l'IEC 
edita, a través de les 5 seccions i les 26 societats filials que 
la integren, 41 números de publicacions periòdiques l'any. 
 
El nou Portal, actiu dins del web de l'IEC, conté la fitxa 
catalogràfica, les opcions de compra i la reproducció de la 
coberta de cadascuna de les obres. Així mateix, permet 
consultar en línia revistes, documents de jornades i 
congressos, miscel·lànies i altres reculls, fins a un total de 
24.564 articles. S'ofereixen sis opcions d'accés a les dades: 
el catàleg, les col·leccions bibliogràfiques, les revistes 
científiques, les monografies, la botiga i les novetats 
editorials, en tots els casos amb la possibilitat de fer una 
cerca avançada que permet combinar camps i facilita la 
navegació.  
 
Entre les novetats editorials d'enguany destaca la segona 
edició del Diccionari de la llengua catalana de l'IEC, un dels 
llibres més venuts en la festa del llibre del mes d'abril 
passat.  
 
L'Institut manté una política d'intercanvi i de donacions de 
publicacions amb institucions científiques i acadèmiques de 
l'estat espanyol i internacionals, entre les quals hi ha totes 
les universitats catalanes i algunes de les més 
representatives del món. En total, les publicacions de l'IEC 
s'intercanvien amb institucions de més de 35 països 
d'Europa, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, Àsia i Àfrica.  
 

http://publicacions.iec.cat


Europa Press       11/12/2007 

L'IEC estrena un portal d'internet que permet l'accés 
lliure als seus 3.300 títols editats des de 1907 
 
 
 
   L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) estrena avui a internet 
el Portal de Publicacions ('publicacions.iec.cat'), que permet 
l'accés lliure a totes les obres editades per la institució 
catalana des de la seva fundació, el 1907, i que fan un total 
de 3.294 títols (1.719 monografies i 1.575 números de 
publicacions periòdiques).  
 
   El portal, inclòs dins de la pàgina web oficial de l'IEC, 
posa a disposició de l'usuari la fitxa de catàleg i les opcions 
de compra de cadascuna de les obres. Permet, també, 
consultar en línia 24.564 articles, entre els quals hi ha 
revistes, documents de congressos i miscel·lànies. 
 
   Les prop de 3.300 obres estan organitzades en sis 
categories --catàleg, col·leccions bibliogràfiques, revistes 
científiques, monografies, botiga i novetats editorials-- de 
fàcil accés mitjançant la possibilitat de recerca avançada. 
Entre les novetats d'aquest any, destaca la segona edició 
del 'Diccionari de la llengua catalana' de l'IEC, un dels 
llibres més venuts durant la passada festa de Sant Jordi.   
 
   La creació del portal forma part dels actes de celebració 
del centenari de la institució, que en la seva pàgina de 
presentació recorda que la producció editorial de l'IEC "ha 
passat per èpoques diferents", però que "mai ha quedada 
anul·lada, ni en el període més difícil de l'opressió 
franquista".  
 



Vilaweb        11/12/2007 

 
L'IEC estrena un portal d'internet que permet l'accés 
lliure als seus 3.300 títols editats des de 1907  
 
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) estrena avui a internet el 
Portal de Publicacions ('publicacions.iec.cat'), que permet 
l'accés lliure a totes les obres editades per la institució 
catalana des de la seva fundació, el 1907, i que fan un total 
de 3.294 títols (1.719 monografies i 1.575 números de 
publicacions periòdiques).  
 
El portal, inclòs dins de la pàgina web oficial de l'IEC, posa 
a disposició de l'usuari la fitxa de catàleg i les opcions de 
compra de cadascuna de les obres. Permet, també, 
consultar en línia 24.564 articles, entre els quals hi ha 
revistes, documents de congressos i miscel·lànies. 
 
Les prop de 3.300 obres estan organitzades en sis 
categories --catàleg, col·leccions bibliogràfiques, revistes 
científiques, monografies, botiga i novetats editorials-- de 
fàcil accés mitjançant la possibilitat de recerca avançada. 
Entre les novetats d'aquest any, destaca la segona edició 
del 'Diccionari de la llengua catalana' de l'IEC, un dels 
llibres més venuts durant la passada festa de Sant Jordi.  
 
La creació del portal forma part dels actes de celebració del 
centenari de la institució, que en la seva pàgina de 
presentació recorda que la producció editorial de l'IEC "ha 
passat per èpoques diferents", però que "mai ha quedada 
anul·lada, ni en el període més difícil de l'opressió 
franquista".  
   



Vilaweb        11/12/2007 

El IEC obre un portal amb totes les obres publicades 
des del 1907 
 
Conté prop de 3.300 títols  
 
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha estrenat avui un 
portal de publicacions que permet d'accedir lliurement a 
totes les obres editats per l'acadèmia des que es va fundar, 
el 18 de juny de 1907. Són 3.294 títols, dels quals 1.719 
són monografies i 1.575, publicacions periòdiques. De cada 
obra s'inclou la fitxa catalogràfica i les opcions de compra. 
També s'hi poden consultar 24.564 articles, entre els quals 
hi ha revistes, documents de congressos i miscel·lànies. 
 
L'obertura del portal forma part dels actes de celebració del 
centenari de la institució.   



Cultura21.cat     12/11/2007 

L'IEC estrena el Portal de Publicacions que conté tots 
els seus títols editats des del 1907  
 
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) va estrenar ahir el nou 
portal de publicacions, que permet accedir lliurement a 
totes les obres editades per l'acadèmia catalana de les 
ciències i les humanitats des que es va fundar, el 18 de 
juny del 1907. Des d'aleshores, l'IEC ha publicat 3.294 
títols, concretament, 1.719 monografies i 1.575 números 
de publicacions periòdiques. A més, l'IEC edita, a través de 
les 5 seccions i les 26 societats filials que la integren, 41 
números de publicacions periòdiques l'any. El nou portal, 
actiu dins del web de l'IEC, conté la fitxa catalogràfica, les 
opcions de compra i la reproducció de la coberta de 
cadascuna de les obres. Així mateix, permet consultar en 
línia revistes, documents de jornades i congressos, 
miscel•lànies i altres reculls, fins a un total de 24.564 
articles. Alhora, l'Institut manté una política d'intercanvi i 
de donacions de publicacions amb institucions científiques i 
acadèmiques de l'Estat espanyol i internacionals, entre les 
quals hi ha totes les universitats catalanes i algunes de les 
més representatives del món. En total, les publicacions de 
l'IEC s'intercanvien amb institucions de més de 35 països 
d'Europa, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, l'Àsia i 
l'Àfrica.  
 



Empordà.info     11/12/2007 

L´IEC estrena el Portal de Publicacions que conté els 
3.300 títols editats des del 1907  
 
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) estrena aquest dimarts el 
Portal de Publicacions, http://publicacions.iec.cat, que 
permet accedir lliurement a totes les obres editades per 
l'acadèmia catalana de les ciències i les humanitats des que 
es va fundar, el 18 de juny del 1907. Des d'aleshores, l'IEC 
ha publicat 3.294 títols, concretament, 1.719 monografies i 
1.575 números de publicacions periòdiques. ACN A més, 
l'IEC edita, a través de les 5 seccions i les 26 societats 
filials que la integren, 41 números de publicacions 
periòdiques l'any.  
 
El nou Portal, actiu dins del web de l'IEC, conté la fitxa 
catalogràfica, les opcions de compra i la reproducció de la 
coberta de cadascuna de les obres. Així mateix, permet 
consultar en línia revistes, documents de jornades i 
congressos, miscel·lànies i altres reculls, fins a un total de 
24.564 articles. S'ofereixen sis opcions d'accés a les dades: 
el catàleg, les col·leccions bibliogràfiques, les revistes 
científiques, les monografies, la botiga i les novetats 
editorials, en tots els casos amb la possibilitat de fer una 
cerca avançada que permet combinar camps i facilita la 
navegació.  
 
Entre les novetats editorials d'enguany destaca la segona 
edició del Diccionari de la llengua catalana de l'IEC, un dels 
llibres més venuts en la festa del llibre del mes d'abril 
passat.  
 
L'Institut manté una política d'intercanvi i de donacions de 
publicacions amb institucions científiques i acadèmiques de 
l'estat espanyol i internacionals, entre les quals hi ha totes 
les universitats catalanes i algunes de les més 
representatives del món. En total, les publicacions de l'IEC 
s'intercanvien amb institucions de més de 35 països 
d'Europa, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, Àsia i Àfrica. 

http://publicacions.iec.cat


Yahoo News     11/12/2007 

L'IEC estrena un portal d'internet que permet l'accés 
lliure als seus 3.300 títols editats des de 1907  
 
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) estrena avui a internet el 
Portal de Publicacions ('publicacions.iec.cat'), que permet 
l'accés lliure a totes les obres editades per la institució 
catalana des de la seva fundació, el 1907, i que fan un total 
de 3.294 títols (1.719 monografies i 1.575 números de 
publicacions periòdiques). 
 
(Publicidad) 
El portal, inclòs dins de la pàgina web oficial de l'IEC, posa 
a disposició de l'usuari la fitxa de catàleg i les opcions de 
compra de cadascuna de les obres. Permet, també, 
consultar en línia 24.564 articles, entre els quals hi ha 
revistes, documents de congressos i miscel·lànies. 
 
Les prop de 3.300 obres estan organitzades en sis 
categories --catàleg, col·leccions bibliogràfiques, revistes 
científiques, monografies, botiga i novetats editorials-- de 
fàcil accés mitjançant la possibilitat de recerca avançada. 
Entre les novetats d'aquest any, destaca la segona edició 
del 'Diccionari de la llengua catalana' de l'IEC, un dels 
llibres més venuts durant la passada festa de Sant Jordi. 
 
La creació del portal forma part dels actes de celebració del 
centenari de la institució, que en la seva pàgina de 
presentació recorda que la producció editorial de l'IEC "ha 
passat per èpoques diferents", però que "mai ha quedada 
anul·lada, ni en el període més difícil de l'opressió 
franquista". 


