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RESULTATS
A continuació es presenten els resultats assolits durant el 2016, en funció dels objectius i de les línies estratègiques
plantejades en la planificació. També s’han afegit altres resultats que considerem necessaris i interessants:

Catalogació :

Objectiu
5.000

Fons :

355.240 volums

Dies d’obertura :

230

Total visites :

Desiderates de compra :
Préstec :

Assolit
5.712
160.420 volums

45,16

230

100,00

14.057 visitants
61 visitants/dia
(+4.151 respecte 2015)
55 peticions ateses
5.601 préstecs

Préstec PUC :
(set. 2015-jul. 2016)

666 peticions
(17% de tota la URL)

Préstec Llull :
(set. 2015-jul. 2016)

210 peticions
(5% de tota la URL)

Nous usuaris :

% èxit Observacions
114,24

159 nous usuaris
(+20 respecte 2015)
38 externs
30 ISCREB
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17 FAG
21 FFC
48 FTC
2 PAS
3 Propedèutic
Convenis de pràctiques i
de catalogació :

Amb la UB
Amb la UOC
Amb la BC

Sí
No
No

100,00 Entre setembre i desembre es té un estudiant de la
0 Facultat de BiD de la UB fent pràctiques curriculars. No es
0 desenvolupen convenis similars ni amb la UOC ni amb la
BC.

Biblioteca Digital :

Pròpia (BPEBDigital)
MDC

No
Sí

0 Sobre la MDC, no s’assoleix durant el 2016 però sí que es
100,00 farà durant el gener de 2017.

Continguts web :

Web:

Continguts web :

Twitter

Continguts web :

Pàgina al Facebook

Continguts web :

Google Business
(últim trimestre 2016)

Exposició Any Llull :

35 articles publicats
39.547 visitants únics
260.713 pàgines vistes
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142 piulades
245 seguint
165 seguidors
20 publicacions
16 seguidors
4 sobre 5 de valoració
62.132 cerques
98.500 visualitzacions
914 accions
4,1 sobre 5 de valoració
Sí
Parcialment

25,00

Publicacions pròpies :

Activitats :

2

4 visites externes
2 exposicions pròpies
4 dies oberts ISCREB

La Biblioteca ha publicat dues publicacions durant l’any,
sobre els fons de William Shakespeare i de Ramon Llull a la
Biblioteca
-

-

Formació del personal :

-

17 de febrer : visita d’uns estudiants d’Albània
22 i 24 de febrer : visites de membres del COBDC
27 de febrer : obertura de la Biblioteca, jornada
presencial de l’ISCREB
16 de març : inauguració de la reforma dels dipòsits.
Presideix: Cardenal Lluis Martínez Sistach
16 d’abril : obertura de la Biblioteca, jornada
presencial de l’ISCREB
21 d’abril : visita d’estudiants dels Màster de la FAG
21 d’abril : xerrada a la Biblioteca de Can Peixauet de
Santa Coloma de Gramenet sobre biblioteques I
interculturalitat – Daniel
18 de maig : Classe del Postgrau de Llibre Antic de la
Facultat BiD de la Universitat de Barcelona
1 d’octubre : obertura de la Biblioteca, jornada
presencial de l’ISCREB
26 d’octubre al 22 de novembre : exposició a la
Biblioteca “Shakespeare entre traduccions”.
8 de novembre : visita d’estudiants de la Universitat
de l’Experiència (Universitat de Barcelona)
26 de novembre : obertura de la Biblioteca, jornada
presencial de l’ISCREB.
27 de novembre : exposició a la Biblioteca “El fons
Ramon Llull a la BPEB”.
12 i 19 de gener : Formació en catalogació
d’antiquària a la Biblioteca de Catalunya – Imma i
Helena
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-

-

Col·laboracions :

-

-

-

Donacions rebudes :

-

15, 17 i 18 de febrer : Curs “Introducció a les RDA, la
nova catalogació” (COBDC) – Dani
Febrer 2016 : Curs “El libro antiguo: características,
problemes de identificación y descripción” (SEDIC) –
Imma, Helena i Dani
3 i 4 de març: Assistència a les 14es Jornades
Catalanes d’Informació i Documentació (COBDC) –
Imma, Helena i Dani
Gener 2016 : participació al projecte “1Lib1Ref” de
millora amb citacions bibliogràfiques d’articles de la
Wikipedia.
Cessió de fons per a l’exposició “Barcelona: la
metròpoli en l’era de la fotografia (1860-2004)” Palau
de la Virreina, del 23 de març al 26 de juny
Col·laboració amb La Marató 2016 : venda de llibres a
un 1€ entre el 28 de novembre i el 16 de desembre.
En total, 144€ recaudats.
Donació del Cardenal Lluís Martínez Sistach
Donació de Daniel Giralt-Miracle
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