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PRESENTACIÓ: FONS BIBLIOGRÀFIC. SECCIONS. SERVEIS. HORARI

B I B LI OT E CA P Ú B LI CA M U N I C I P A L A U SI À S M A R C H

La Biblioteca Municipal Ausiàs March com a centre públic de lectura, informació i recursos,
ofereix els seus serveis d’accés lliure i gratuït a tots els ciutadans. Segons el manifest de la UNESCO
de 1994, algunes de les missions de la biblioteca pública són:
-

Crear i consolidar els hàbits de lectura en els xiquets i xiquetes des dels primers anys de vida
Prestar recolzament a l’educació, tant individual com autodidacta
Estimular la imaginació i la creativitat de xiquets i joves
Fomentar el coneixement del patrimoni cultural, la valoració de les arts, els descobriments
científics i les innovacions
Garantir l’accés dels ciutadans a tot tipus d’informació de la comunitat a la que serveix
Facilitar l’aprenentatge en l’ús de la informació i dels mitjans informàtics per accedir-hi
Facilitar el progrés en l’ús de la informació i la seua utilització a través de mitjans
informàtics
Recolzar i participar en programes i activitats d’alfabetització per a tots els grups d’edat

F ON S . C R I T E R I S

D E SE LE CCI Ó I A D QU I SI CI Ó

El procés de selecció i adquisició d’obres, consisteix en l'avaluació i actualització permanent de
la col·lecció. Per a realitzar-la es pren com a criteris bàsics: el tipus de biblioteca, al nostre cas, de
caràcter general, la demanda social de lectura, així com altres recursos de la nostra localitat:
projectes culturals, programes educatius, etc.

L'atenció a les dades estadístiques de la memòria anual, referida a usuaris per grups d'edat,
préstecs i consultes, és bàsica per a interpretar les necessitats del públic i realitzar la selecció de
manera adequada.

Les fonts bibliogràfiques bàsiques, a partir de les quals es fa la selecció són: catàlegs editorials,
visites a llibreries, fires del llibre, publicacions especialitzades en literatura infantil i juvenil, premis
literaris, desiderates dels usuaris, lectures programades pels centres educatius, atenció a la
publicitat editorial dels mitjans de comunicació, llibres editats per persones d’Alaquàs, etc.
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S E CC I O N S

. Bebeteca
. Biblioteca infantil i juvenil
. Biblioteca general
. Fonoteca
. Fons local
. Hemeroteca

SERVEIS

. Accés públic a Internet
. Butlletins de novetats
. Bloc amb informació actualitzada de la biblioteca: http://blogs.alaquas.net/biblioteca
. Consulta de l’arxiu digital “Imatges per al Futur”
. Consulta en línia del catàleg: https://www.alaquas.org/biblioteca/virtual/inicio.asp
. Consulta i estudi en sala
. Extensió i Dinamització:
. Campanya anual d'animació lectora infantil i juvenil
. Activitats culturals per adults
. Club de lectura i debat
. Exposicions temàtiques
. Formació d'usuaris. Visites didàctiques
. Guies de lectura temàtiques
. Informació bibliogràfica
. Préstec individual i col·lectiu
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HORARI

L’horari de la biblioteca és de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00 h.
Durant els mesos d’estiu (juliol, agost i primera setmana de setembre), l’horari és de
09:00 a 14:00 h.

Durant el 2018 l’horari especial d’obertura com a suport a la sala d’estudis per a exàmens
ha sigut de l’1 de desembre de 2017 al 2 de febrer de 2018; del 7 al 20 de maig; i del 18
de juny al 7 de juliol, de 9 a 20 hores ininterrompudament. Del 21 de maig al 17 de juny
de 2018 l’horari especial com a suport a la sala d’estudis va ser de 9 del matí a 1 de la
matinada, també de manera ininterrompuda.
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ALTRES CENTRES DE LECTURA PÚBLICA MUNICIPALS

A G È NC I A

DE

L E CT U R A G ON Z Á LE Z G A L LA R Z A

Any d'obertura: 1992*
Ubicada a les instal·lacions del mateix centre educatiu.
Fons a data de 31 de desembre de 2018: 7.755 volums.
*El mes de maig de 2017 es tanca el servei obert al públic d’aquesta l’agencia de lectura.

A G È NC I A

DE

L E CT U R A B ON A V I ST A

Any d’obertura: 1994*
Ubicada a les instal·lacions del mateix col·legi.
Fons a 31 de desembre de 2018: 7.281 volums.
*El mes de desembre de 2017 es reobri el servei públic d’aquesta agència de lectura, es
tanca el mes de maig de 2018.

A G È NC I A

DE

L E CT U R A S A N C HI S A LM I Ñ A N O

Any d'obertura: 2002
Ubicada a les instal·lacions del mateix centre.
Horari: de dilluns a dijous de 17:00 a 18:30 h.
Fons a 31 de desembre de 2018: 3.590 volums.

SERVEIS

D E LE S

AGÈNCIES

D E LE CT U R A

Préstec de llibres
Consulta en sala
Possibilitat de realitzar treballs en equip
Ordinadors amb accés a Internet
**(El període d’obertura al públic de l’agència de lectura és d’octubre a maig, segueix les
vacances escolars)
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B I B LI OT E CA C A ST E L L D ’A LA Q U À S

L’any 2007, es va iniciar l’obertura al públic de la Biblioteca Castell d’Alaquàs, amb un
col·lecció inicial organitzada en diferents seccions: renaixement, castell, fons local, fons valencià
i fons Ernest Lluch, en diversos suports: llibres, publicacions periòdiques, així com l’accés de
consulta a l’arxiu digital: “Imatges per al Futur”. A partir de l’any 2011 es suspèn l’horari públic
de consulta del fons bibliogràfic.

El total del fons bibliogràfic a data de 31 de desembre de 2018 és de 937 registres.
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33 ª CAMPANYA D'ANIMACIÓ A LA LECTURA INFANTIL-JUVENIL

OBJECTIUS:
Promocionar la narració oral, com a estímul per a potenciar els hàbits de lectura, la
imaginació i la creativitat dels infants. Realitzar activitats per a fomentar l’extensió de la lectura
i l'ús de la biblioteca pública municipal mitjançant visites col·lectives, sessions de conta contes,
lectures recomanades per edats i exposicions de llibres.
Dinamitzar la biblioteca com a centre d'informació i recursos, així com a espai d'oci.
Consolidar la relació Biblioteca - escola, proposant als centres un programa anual d'activitats
conjuntes durant la campanya d’animació lectora.
DESCRIPCIÓ DE LA 33 ª CAMPANYA D’ANIMACIÓ A LA LECTURA:

Nom de l'activitat: “Cent històries d’un fantasma curiós”
Dates de realització: del 15 al 18 de maig de 2018.
Temàtica: Història del Castell d’Alaquàs, els seus visitants i habitants
al llarg de la història. Un dels primers habitants del Castell d’Alaquàs:
“Víctor”, és un fantasma que escriu un diari que han trobat Susana i
Eva al castell. A aquest diari se’ns explica les històries que amaga el
Castell, sobre la seua historia, els seus propietaris i visitants. També
recomanen llibres que tracten la por, els éssers imaginaris, pirates,
poesia… tots aquests llibres estan a l’abast de tots els xiquets a la biblioteca.
A càrrec de l’empresa Via Heraclia promoción del patrimonio y turismo cultural.
Curs: Segon d’educació primària.
Centres participants: C.P. Bonavista, C.P. González Gallarza, C.P. Sanchis Almiñano, C.P. Ciutat
de Cremona, C.P. Vila d’Alaquàs, C. Madre Josefa Campos, C. Mare de Déu de l’Olivar I.
Sessions i horari : 8 sessions. De 9:15 a 10:00 - de 10:15 a 11:00, - de 11:30 a 12:15 h.
Assistència : 352 persones: 145 xiquetes, 180 xiquets, 27 docents.
Pressupost: 592.90 €
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NOTÍCIA A LA PREMSA DIGITAL SOBRE LA

33 ª C AMPANYA D ’ ANIMACIÓ LECTORA

VINE A CONÈIXER LA TEUA BIBLIOTECA
La formació d'usuaris és una activitat bàsica per a difondre el bon ús i l’aprofitament dels
recursos de la biblioteca. Dins del programa: “VINE A CONÈIXER LA TEUA BIBLIOTECA”, s’ofereix
tant a usuaris individuals, com a centres, associacions i col·lectius locals que ho sol·liciten, visites
diferents a la biblioteca on conèixer el seu funcionament, el fons i la seua organització, així com
els serveis que ofereix la biblioteca. Els objectius d’aquesta activitat són, entre d’altres,
promoure la formació d'usuaris per a estendre el coneixement de la biblioteca sobre els seus
horaris, serveis i activitats. També el fomentar el coneixement sobre com està organitzat el fons
bibliogràfic i com es localitzen els documents. Un altre dels objectius és aprendre a realitzar
recerques documentals i consulta del catàleg online. I per últim també conèixer el fons local,
l’hemeroteca, la videoteca i la fonoteca.
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CAMPANYA “ESPANTA LA POR: PER TOTS SANTS, MONSTRES VALENCIANS”

OBJECTIUS
Promocionar la lectura i la narració oral, fomentar el coneixement de les tradicions
valencianes al voltant de la celebració de Tots Sants, així com de les figures pròpies de
l’imaginari valencià. Col·laborar amb altres entitats bibliotecàries de la Comunitat Valenciana,
dins aquesta iniciativa promoguda pel Museu Valencià d’Etnologia.
ACTIVITATS
S’han dut a terme del 25 d’octubre al 22 de novembre de 2018, animacions concertades
amb centres educatius d’infantil i primària, una animació per a públic infantil el 2 de novembre
de matí i un itinerari cultural per a adults la nit d’ànimes de l’1 de novembre.
ESTADÍSTIQUES D’ASSISTÈNCIA
S’han realitzat un total de 11 sessions d’animació per als centres educatius dinamitzades
pel personal de la biblioteca. Han estat 5 centres educatius, tant d’escola infantil com primària,
on han participat 132 xiquets, 121 xiquetes, 30 homes i 75 dones, fent un total de 358
persones.
També s’ha realitzat una animació i taller de carassetes en obert per a públic infantil el dia 2 de
novembre, amb el títol de “Més carasses i menys carabasses”. Així com l’itinerari cultural per la
nit de Tots Sants o “nit d’ànimes” pel centre històric d’Alaquàs. Aquestes dues activitats han
estat realitzades per l’empresa Via Heraclia. El total de participació en totes les activitats de la
campanya “Espanta la por” ha estat de 420 persones.

PRESSUPOST

Itinerari cultural dia 1 de novembre i animació lectora dia 2 de novembre: 423, 5 euros a càrrec
de Via Heraclia, Promoción del Patrimonio y turismo cultural.
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IMATGES “ESPANTA LA POR: PER TOTS SANTS, MONSTRES VALENCIANS”
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CLUB DE LECTURA
OBJECTIUS

Oferir a persones adultes amb inquietuds culturals i gust per la lectura, la possibilitat de
compartir reflexions i opinions sobre les lectures d’obres escollides pel grup.
Desenvolupar la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i col·lectiva.
Descobrir un dels elements màgics de les obres literàries: la seua transformació en
múltiples històries, tantes com lectors en tinguen. Conèixer autors diversos.
Promoure un ús més intensiu i extensiu de la biblioteca per part dels adults com a lloc de
trobada, experimentació i descoberta del coneixement i la cultura.
FUNCIONAMENT

Periodicitat: una sessió bimensual.
Horari: últim dimecres de cada dos mesos, de 16:00 a 17:00 hores.
Membres inscrits: 32 persones.
Lloc: Biblioteca Pública Municipal “Ausiàs March”, espai infantil i juvenil.
SESSIONS QUE S’HAN REALITZAT DURANT L’ANY 2018

28 de febrer: 1280 almas. De Jim Thompson
25 d’abril: Letra femenina azul pálido. De Franz Werfel
27 de juny: Como una novela. De Daniel Pennac
26 de setembre: Niebla. De Miguel de Unamuno
28 de novembre: L’acabadora. De Michela Murgia
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“CONTES A L’ESTIU”

OBJECTIUS
Promocionar la lectura i la narració oral. Apropar la lectura als infants també durant el temps
de les vacances. Realitzar activitats per a fomentar l’extensió de la lectura i l'ús de la biblioteca
pública municipal mitjançant aquestes sessions de contacontes. Dinamitzar la biblioteca com a
espai d’oci.
ACTIVITATS

Set sessions de contacontes dinamitzades pel personal de la biblioteca i la persona
becada per la “Dipu et beca”. En total han participat 263 persones.
S’han contat històries amb diferents temàtiques, com ara els valors, els animals, els
viatges, etc. Per a fer la difusió de l’activitat s’han realitzat cartells i fullets per a la biblioteca,
publicacions tant al bloc de la biblioteca, com a l’agenda de l’ajuntament, així com a la pàgina
Facebook Som Alaquàs i el servei de Whatsapp de l’Ajuntament. També han aparegut dues
notícies relacionades amb l’activitat als periòdics digitals elperiodic.com i
elperiodicodeaqui.com.

‘ CONTES A L ’ ESTIU

NOTÍCIA APAREGUDA A LA PREMSA DIGITAL
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BENVINGUDA A LA LECTURA: “Bebeteca”
OBJECTIUS
Promocionar la lectura i la narració oral entre aquelles famílies que han celebrat
l’arribada recent d’un nadó. Apropar la biblioteca i els serveis que ofereix als qui han sigut pares
i mares recentment. Fomentar la lectura i la cultura del llibre des de la primera infància.
ACTIVITATS

La primera de les sessions de “Benvinguda a la lectura” es va realitzar el 5 de desembre
de 2018. Es tracta d’una sessió en col·laboració amb el servei de Prevenció Infantil de
l’Ajuntament. Aquesta sessió es realitza al final de les que es programen al taller de massatge
infantil, com a cloenda.
Durant aquesta sessió es facilita a les famílies informació sobre com apropar la lectura des de la
primera infància. Es reparteix una guia de lectura amb llibres que els poden ser útils per a la
criança i educació de les seues filles i fills. També es realitza un contacontes per als nadons amb
llibres adaptats a la seua edat, al temps que es donen eines per a la narració a les mares i pares
assistents. Es mostra la biblioteca i els recursos que ofereix per a les famílies.

SESSIÓ DE “ BEBETECOS ”

5 DE DESEMBRE 2018
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EXPOSICIONS. GUIES DE LECTURA. BUTLLETINS DE NOVETATS EDITORIALS

La biblioteca presenta durant l’any una sèrie d’exposicions, sobretot en format de llibre, tot i
que també de pel·lícules i documentals en DVD o música. Sempre relacionades amb temes
d’actualitat, novetats editorials, premis literaris i altres efemèrides: Dia de la Biblioteca, Dia del
llibre, festes tradicionals, etc.
Per a presentar les noves incorporacions al fons, s’editen periòdicament, els butlletins de
novetats que estan disponibles a la web en format digital i a la biblioteca en format físic.
E XP OS I CI O N S

P E R I ÒD I QU E S :

Primavera, durant aquesta temporada s’exposen lectures d’actualitat i llibres relacionats amb
la Campanya d’Animació Lectora. El 2018, amb motiu de la celebració del Dia del Llibre,
s’organitza exposició de llibres pop-up que estan disponibles a la biblioteca.
Estiu, exposició de llibres sobre esports, temps lliure, aventures, manualitats, etc. Novel·les de
premis literaris i recomanacions.
Nadal, s’exposen llibres curiosos i de temàtica nadalenca infantil, així com cds de nadales i
música tradicional.
A la secció local, on es troba situat el conjunt del fons bibliogràfic local, es fa difusió de les
noves publicacions d’autors locals, de Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, altres publicacions
municipals o comarcals, etc.
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E XP OS I CI O N S

TEMÀTIQUES

8 de març. Dia Internacional de la dona treballadora
33ª Campanya d’Animació a la Lectura Infantil – Juvenil
Premis Princesa d’Astúries de les lletres i de cinema
“Durant el mundial també pots llegir”, llibres infantils sobre futbol i esport en general.
“Llibres de pel·lícula”, una selecció de llibres que s’han dut al cinema juntament amb els
DVDs de les pel·lícules corresponents
Celebració del “III Dia de les escriptores”, amb una exposició de llibres escrits per dones.
Iniciativa de la Biblioteca Nacional d’Espanya i l’Associació Cultural Clásicas y Modernas

BIBLIOTEQUES PARTICIPANTS EL 2018

Exposició temàtica de llibres relacionats amb la campanya “Espanta la por: per Tots
Sants, monstres valencians”.
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ALTRES SERVEIS

C O N SU LT A

D E L CA T À LE G E N L Í N I A

El fons bibliogràfic de la Biblioteca Municipal, es pot consultar al catàleg en línia, accessible
des de la web de l'Ajuntament: www.alaquas.org/biblioteca/virtual/. També des de la web de la
Biblioteca: http://blogs.alaquas.net/biblioteca també es possible l’accés.

Es poden realitzar recerques per títols, autors i matèries; elaborar la llista personal dels
documents seleccionats i enviar llibres recomanats, etc. També es pot seleccionar la biblioteca
sobre la que es vol fer la recerca: infantil, la d’adults o l’agència de lectura.

ACCÉS

PÚ BL IC A I N TE RN E T

La biblioteca Ausiàs March facilita als usuaris l’accés públic i gratuït a Internet amb 5 punts de
connexió, així com accés a la xarxa wi-fi municipal.
Durant el 2018 s’han comptabilitzat 3218 persones que han utilitzat aquest servei.
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PERSONAL BIBLIOTECARI

A banda de les tres persones que treballen regularment a la biblioteca, durant el 2018 han
estat a la biblioteca dos estudiants en pràctiques.
B E CA R I S .
FORMACIÓ PROFESSIONAL
S’ha assignat una persona becària al servei de biblioteca per a realitzar les pràctiques
formatives d’un cicle de formació professional. Ha realitzat tasques d’ordenació i conservació del
fons bibliogràfic.

L A D I P U ET B E CA
S’ha assignat una persona becària al servei de biblioteca durant els mesos de juliol i agost.
Aquesta persona ha desenvolupat, de l’11 de juliol al 28 d’agost les sessions de contacontes
“Contes a l’estiu”, a banda de participar en les tasques d’ordenació i conservació del fons de la
biblioteca i d’atenció a l’usuari.
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A D QU I SI C I O NS . R E LA C I Ó

D E P R OV E Ï D OR S

a) Llibres. Audiovisuals. Publicacions periòdiques :
Soriano Librerías
Librería París-València
Papelería Marymar
Ediciones El País
Levante
Las Provincias
Revista CLIJ
Revista El Temps
Revista Caramella
Antònia Cardona
Editorial Jaif
Editorial Monterrey
Editorial Edelvives
Llibreria Trenta-cinc formiguetes
Video-cadena Rados Alaquàs

b) Activitats culturals i d’animació lectora:
Empresa Via Heraclia, promoción del patrimonio y turismo cultural
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LA BIBLIOTECA EN XIFRES

P R E S SU P O ST

M U N I CI P A L

El pressupost assignat a la Biblioteca Municipal és de 8.000 €

D E SP E SE S . D I ST R I B U C I Ó

Adquisicions de llibres

5463.31 €

Publicacions periòdiques

1430 €

Documents audiovisuals i/o sonors

110 €

Activitats cultural i altres

423.50 €

despeses
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ANNEXOS ESTADÍSTICS

B I B LI OT E CA P Ú B LI CA M U N I C I P A L D ’A LA QU À S A U S I À S M A R C H

Estadística anual - FONS – 2018
Altes
Llibres

Baixes

Fons total

1524

1102

38127

Documents sonors

6

19

1727

Documents audiovisuals

55

16

1947

Documents electrònics

0

0

207

1585

1137

42008

TOTALS

Total altes de 2018: 1524 (Per aportació municipal: 474) - (Per donacions: 1050).
Total fons a 31/12/2018: 42008 documents.
*Altes: conjunt de documents incorporats al fons durant l’any 2018.
*Baixes: conjunt de documents que ha deixat de pertànyer al fons durant l’any 2018, per
esporg, pèrdua, etc.
*Total fons: Quantitat total de documents al fons de la biblioteca a data de 31 de desembre de
2018.

Estadística anual – PUBLICACIONS PERIÒDIQUES – 2018
Subscripcions a 3 revistes i 3 diaris

Préstec
Llibres
Audiovisuals
Sonors
Total
Mitjana diària

12824
1028
212
14064
58
21

Biblioteca Pública Municipal d’Alaquàs. Memòria 2018

Usuaris inscrits al servei de préstec. Altes 2018
Nous usuaris
Total

534
6079*

*Han causat baixa els usuaris no actius des de 2015

Nous usuaris inscrits al servei de préstec per edats
Infantil (13 anys o menys)

345

Adults (14 anys o més)

190

Total

534

Visitants:

Visitants
Mitja diària

35685
146

Visitants per grups d’edat I sexe
Homes (14 anys o més)

12473

Dones (14 anys o més)

13001

Xiquets (13 anys o menys)

4940

Xiquetes (13 anys o menys)

5271

*Visitants: Persones que han freqüentat la biblioteca per tal d’ utilitzar qualsevol dels seus
serveis.
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A G È NC I A

D E LE CT U R A

S A N C HI S A LM I Ñ A N O

Préstec
Llibres

45

Mitjana diària

0,4

Usuaris inscrits al servei de préstec
Nous usuaris
Total

3
792

Visitants
Visitants
Mitjana diària

1967
17

Còmput anual. Dies d’obertura al públic per Biblioteca
Biblioteca Ausiàs March: 244 dies
Agència de Lectura Bonavista: 65 dies
Agència de Lectura Sanchis Almiñano: 116 dies
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ANNEXE GRÀFIC
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