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Quins són els 5 llibres d?arquitectura més prestats al COAC el 2018?
Avui, Dia de les Biblioteques, els repassem
El 24 d?octubre commemorem el Dia Internacional de les Biblioteques. La Biblioteca del
COAC [2] és la segona més important d?Europa en nombre de volums en el camp de
l?arquitectura, només per darrere de la RIBA Library de Londres.
Per a un dia com avui, repassem els 5 títols que més han interessat els arquitectes en el
darrer any:
1. ?Adaptative reuse: extending the lives of buildings? de Liliane Wong (Ed. Birkhäuser,
2017)
2. ?Por qué se caen los edificios? de Matthys Levy (Ed. Turner, 2015)
3. ?Umbrales domésticos? de Emiliano López Mónica Rivera Arquitectos (Ed. Quart Verlag,
2016)
4. ?Made in Norway: new Norwegian architecture? (Ed. Arkitektur N ? Birkhäuser)
5. ?Recordando a Coderch: incluye proyecto inédito La Herencia? de Pati Nuñez (Ed.

Librooks, 2016)
Aquests són només cinc dels títols que podeu trobar a les 5 seus de la Biblioteca del
COAC, que posa a la disposició dels col·legiats més de 180.000 referències entre llibres,
revistes, articles, audiovisuals i recursos electrònics que ofereixen documentació històrica,
però també una visió actualitzada de l?arquitectura contemporània catalana i mundial.
Entre totes aquestes referències destaca una col·lecció única de revistes especialitzades amb
3.400 capçaleres, fons dedicats a l?arquitectura, l?urbanisme i la construcció, a més a
més de llibres teòrics i el fons Antiquària, amb volums anteriors al 1800.
La Biblioteca del COAC, amb una història centenària, rep prop de 3.500 adquisicions anuals
sumant llibres i revistes, que ajuden a fer créixer el seu fons, que podeu consultar tot l?any i,
en determinats casos, també agafar en préstec.
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