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1.SERVEIS A USUARIS
Portal web
Usuaris: 29.415
Nombre de visites a la pàgina: 141.021
Procedència geogràfica:
Espanya: 89,17%
Estats Units: 2,20%
Mèxic: 1,29%
França: 0.96%
Itàlia: 0,63%
Regne Unit: 0,56%
Navegador:
Chrome: 61,26%
Safari: 14,38 %
Firefox: 12,38 %
Internet Explorer: 3,25 %
Edge: 2,53%
Dispositiu:
Ordinador: 59,05 %
Mòbil: 36,11%
Tablet: 4,84%
[Dades a 13.12.2019]

Arxiu Web
El nombre total de llavors que formen part de la Col·lecció Valenciana és de
1.163, de les quals 1.033 estan actives, és a dir s'actualitzen periòdicament
segons la configuració establida, i 130 són inactives, és a dir s'ha desactivat la
seua recol·lecció per diversos motius: la web ja no existeix, els continguts de les
mateixes no s'han actualitzat durant molt de temps, etc.
Durant l'any 2019, s'ha prestat especial atenció a la recol·lecció d'esdeveniments
relacionada

amb

la

celebració

de

dos

processos

electorals:

les

eleccions

autonòmiques i municipals. S'ha inclòs un total de 95 relacionades amb webs de
diferents partits polítics, xarxes socials d'aquests, i xarxes socials de polítics.
Hemeroteca (inclosa en les xifres totals)
S'ha incrementat en 11 publicacions la recol·lecció robotitzada que fa per
encàrrec nostre la BNE amb la qual cosa són ja 49 les publicacions valencianes
que es recullen al repositori webcollect de la BNE.
[Dades a 13.12.2019]
Préstec per a exposicions
S'han prestat 12 documents per a 4 exposicions:
-

Renau Integral (El Born, Centre de Cultura i Memòria, Barcelona).

-

Dubón, un artista republicà (MUVIM, València).

-

La República de les Falles (Museu Valencià d’Etnologia, València).

-

Sant Vicent Ferrer. Entre la realitat i el mite (Museu Històric de València,
València).

[Dades a 10.12.2019]
Reprografia
En 2019 s'han rebut 462 sol·licituds de reprografia, havent-se proporcionat als
usuaris un total de 15.666 digitalitzacions. D'elles,

un 8%

(1.514) estaven

destinades a ús públic (exposicions, publicacions en Internet, ús editorial, etc.).

Aproximadament, un terç de les sol·licituds de reprografia s'han rebut via en línia;
la resta s'han sol·licitat de manera presencial per usuaris que han consultat
prèviament els fons en sala.
S'han digitalitzat 800 documents complets amb mitjans propis.
[Dades a 13.12.2019]

Usuaris i préstec en sala
Usuaris registrats
Altes durant 2019: 587
Baixes: 49
Total actius: 6.488 usuaris
Documents servits
2.886 documents d'Arxius Personals i Institucionals
5.850 documents de Fons Gràfic
2.712 documents de Fons Antic Imprés, Fons Modern i Hemeroteca
Total: 11.248 documents
[Dades a 11.12.2019]
Consulta i informació bibliogràfica
a) Participació de la Biblioteca Valenciana en el programa “Les Biblioteques
responen”:
Total de consultes contestades des de la BVNP: 12.
b) Servei de Referència de la Biblioteca Valenciana:
Consultes satisfetes: 131
Via de petició:
Correu electrònic: 43,5%
Sala: 38,9%
Telèfon: 16,8%
Procedència:
Comunitat Valenciana: 73,3%
Resta d'Espanya: 6,9%
Estranger: 14,5%
Interns (Generalitat): 5,3%
Temàtica distribuïda segons la CDU:
0 Ciència. Biblioteconomia:
2 Religió: 2,3%

9,9%

3 Ciències Socials: 6,9%
34 Legislació: 0,8%
5/6 Ciències. Tecnologia: 5,3%
7 Art. Urbanisme: 15,3%
78 Música: 13%
8 Llengua i Literatura: 9,7%
9 Geografia i Història: 25,2%
929 Biografies: 9,9%
Temps emprat: 3.369 minuts en total.
25,7 minuts per consulta.

Guies de recursos
S'ha elaborat una guia de recursos sobre Impressores valencianes
Es mantenen en el portal web les guies
-

Biblioteca de l'Exili

-

Col·lecció Cervantina

-

Foment lector

-

Fons Musicals

S'està elaborant una nova guia sobre el període de San Miguel dels Reis com a
presó
Publicació d'un quadern per a acolorir amb imatges de fons de la BVNP i de la
seua seu.
Pla de millora de procediments
S'ha iniciat un pla de revisió de procediments per a millorar el grau d'eficàcia i
eficiència de molts dels serveis de la Biblioteca Valenciana, revisant formularis i
assignació de tasques i actualitzant-los segons la nova legislació sobre protecció
de dades o administració electrònica, i d'acord amb la Carta de Serveis de la
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu aprovada al gener de 2018.

Actualment, s'ha acabat o està en procés la revisió dels següents procediments:
• Accés i targeta d'investigació:
S'ha simplificat i aclarit la normativa, s'han fet nous formularis i un nou model
de targeta d'investigació amb el nou logotip de la Generalitat i fent un ús no
sexista del llenguatge. S'ha reparat la màquina de targetes i s'han fet diverses
modificacions en Absysnet que permeten una millor gestió de les tipologies
d'usuaris.
• Estadístiques:
S'ha iniciat la revisió en la seua obtenció i codificació per a poder incorporar
les normes ISO 2789 (recol·lecció de dades), ISO 11620 (indicadors de
rendiment) i ISO 16439 (impacte).
S'han modificat i finalitzat els processos d'obtenció de dades d'informació
bibliogràfica

i

visites

bibliotecàries,

amb

l'elaboració

de

nous

formularis

d'obtenció i tractament de les dades, plenament informatitzats.
• Sales de consulta:
S'ha iniciat una millora de les sales de consulta, procedint a fer una nova
senyalització, reforçant l'aïllament tèrmic o eliminant impediments per a l'accés
a la Sala Gregori Maians. Esment a part mereix la revisió de la seua col·lecció
de referència amb el triple objectiu d'expurgar obres, unificar les diferents
col·leccions de referència (antigues signatures C, H, IB, A i G) i redistribuint
les matèries entre les dues sales per a evitar duplicitats.
• Bases de dades bibliogràfiques:
S'han actualitzat les subscripcions i forma d'accés a certes bases de dades
bibliogràfiques com ÍNDICES (CSIC), ISSN, ABEPI (WBIS) del CSIC, o Gran
Enciclopedia de España on line i s'han subscrit noves bases de dades com
ArtPrice o Rare Book Hub.
• Reprografia:
La Biblioteca Valenciana s'ha incorporat al programa pilot de la Direcció
general de Noves Tecnologies per a dotar a certs procediments reprogràfics
d'opcions OCR, sistema que ja s'ha implantat en 5 màquines reprogràfiques de
la Biblioteca. S'està treballant en un nou formulario electrónico i en una millora i

simplificació del sistema de cobrament de les taxes. Així mateix, s'està estudiant
la substitució de les màquines lectores de microfilms per nova maquinaria amb
majors i més actualitzades prestacions.
• Sistema de reserva i estudis de millores en el transport de documents:
S'està treballant en un nou formulari de reserva que permeta als investigadors
sol·licitar amb antelació els documents. Així mateix,

se sondejaran noves

possibilitats, mecàniques o manuals, de transport de documentació des dels
depòsits.
• Intranet: s'està treballant en una web interna que permeta una millor
localització i gestió dels recursos.

2.PROCÉS TÈCNIC
•

S'han completat tots els registres d'exemplar de la biblioteca per a facilitar
la seua ubicació.

•

S'ha migrat a una nova versió de l'aplicació.

•

Traducció de l'aplicació i començament de la catalogació en valencià.

•

Anàlisi, detecció i correcció no conformitats en registres bibliogràfics:
S'ha posat en marxa un sistema d'anàlisi, detecció i correcció de no
conformitats dels registres bibliogràfics que ha detectat i corregit fallades en
prop d'un 15% dels registres

•

S'ha

dissenyat

i

(935 de 6516)

implementat

el

Repositori

Digital

de

la

Biblioteca

Valenciana (REDIBV, en S:\COMPARTIDO\REDIBV) amb els espais, 70
Teras, de gestió i preservació dels arxius digitals que es generen en els
diferents departaments de la Biblioteca.
•

S'han actualitzat els Manuals de Catalogació i de Facticis

Catalogació
Registres bibliogràfics creats: 6421
Fons Antic: 30
Fons Modern: 5328
Hemeroteca: 649
Fons Gràfic: 95
Registres bibliogràfics modificats: 10771
Registres d'exemplar creats: 9993
Fons Antic: 49
Manuscrits: 26
Fons Modern: 6728

Hemeroteca: 2806
Fons Gràfic: 110
Registres d'autoritat creats: 3292
Registres d'autoritat modificats: 967
(Dades de 12.12.19)
Hemeroteca:
S'han descarregat d'internet els fitxers electrònics (pdf) de 13 publicacions noves
que incrementen el nostre fons de recol·lecció de recursos hemerogràfics digitals
valencians en curs fins a les 394 publicacions. S'ha perfeccionat el fons
d'aquestes publicacions amb la descàrrega i emmagatzematge de milers de fitxers
Inventaris
Acabats:
•

Jesús Martínez Guerricabeitia (revisió i ampliació)

•

Vicent Àlvarez (revisió i inventari)

•

Emilio Attard (revisió i inventari)

•

J.A.

•

Vicente Gaos (assignació signatures i inventari)

•

Donación carteles Kike Guardiola (Fons Gràfic)

•

Adquisició Francesc Jarque

Ramírez-A. Del Campo (revisió i inventari)

En curs:
•

Amèlia Comba i Comba

•

Pere Mª Orts i Bosch (inventari i correspondència)

•

J.L. Aguirre-Marco (catalogació SAVEX)

•

Agustí Alaman (revisió i inventari)

•

Ricard Blasco (classificació)

•

R. Lapesa (catalogació correspondència)

•

Francesc Almela i Vives (revisió i ampliació d'inventari)

•

Col·legi Imperial de Xiquets Orfes de Sant Vicent Ferrer (revisió i ampliació
d'inventari)

•

Laureano Robles Carcedo (classificació i inventari de la

correspondència)

•

Familia Blasco Ibañez (classificació i catalogació en SAVEX)

•

Casa Regional Valenciana en México (classificació i inventari)

Índexs d'autores valencianes
Elaboració índex d'escriptores valencianes amb accés a registres d'autoritat i
registres bibliogràfics de cada autora.
Elaboració índex d'autores valencianes en art i humanitats amb accés a registres
d'autoritat i registres bibliogràfics de cada autora.
Col·laboració amb Open Library
Continua la col·laboració amb Open Library subministrant imatges de les cobertes
de llibres perquè puguen veure's en el nostre catàleg i en el de la Xarxa de
biblioteques.
Des de maig de 2016 s'han pujat a la xarxa 3.343 llibres (Alacant 483 ; Castelló
420 ; València 2.440)
Instal·lació Fons Gràfic
Trasllat de la documentació gràfica i agrupació en un únic depòsit. Reorganització
del depòsit receptor amb criteris d'estalvi d'espai, millora de la gestió i facilitació
de la seua consulta.
Instal·lació del fons de cartells de Kike Guardiola
Instal·lació de la nova adquisició del fon de Francesc Jarque

3.ADQUISICIONS I DONACIONS
Depòsit Legal
Ingressos:
4.823 obres unitàries (València: 3.004, Castelló: 1.094, Alacant: 469, altres
comunitats: 256)
8.320 exemplars de publicacions periòdiques (València: 4.781, Castelló: 1.520,
Alacant: 2.019)
Campanya de difusió del deure i importància del depòsit legal: es continua amb
la tasca de contactar amb entitats editores i de difondre la figura del depòsit
legal. S'ha contactat amb més de 350 ajuntaments de la Comunitat Valenciana i
70 entitats públiques i privades.
Donacions
R. Blasco i Laguna DOGV nº 8574/19-06-19
Adquisicions
-Lot de premsa periòdica de Sueca
-Compra 1 incunable i 1 manuscrit
-Compra de 2 títols s.XIX i 1 del XVIII

4.BIVALDI
Es renova el conveni amb la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Saavedra per a la difusió del patrimoni bibliogràfic valencià.
Continua la col·laboració amb HISPANA, EUROPEANA i la World Digital Library.
Campanya de digitalització (2019): en curs, dades aproximades:
Nombre total d'imatges: 80.000
Fons digitalitzats:
- Fons Antic. 247 manuscrits, 35.000 imatges.
- Hemeroteca, 42 títols, 44.000 imatges.
- Fons Arxius Personals, 1.000 plans de grandària gran TG.
Nous continguts Bivaldi:
• Biblioteques d'Autor: Antonia Gómez, impressora valenciana del segle XVIII.
• Exposicions virtuals: “Fons fotogràfics valencians”, “Vicent A. Estellés, un poeta
de realitats”, “Dones impressores” i “Noves adquisicions”.
•

Col·leccions:

S'incrementen

els

fons

de

“Hemeroteca”,

“Galaxia

Traca”

i

“Cómics” amb una destacada col·laboració de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua

(11

títols)

i

Rafael

Solaz

(diverses

col·laboracions),

centenars

de

“Targetes postals” de la Biblioteca José Huguet sobre paisatges de la Comunitat
Valenciana, usos i costums, edificacions i espais urbans, i “Fotografies vàries” on
destaquen les relatives al tema post mortem
• S'incrementa la secció de recerques dinàmiques preprogramades sobre temàtica
valenciana amb 32 nous accessos a municipis de la Comunitat Valenciana, autors
i matèries/temes.

• S'actualitzen i incrementen els continguts de les seccions “Feedback/Participa”,
panels “Descobreix ...” . la secció “Obres més visitades”, el arxiu-blog “Notícies”.
• Es crea un accés al canal Youtube de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.
• Es crea en l'usuari de Facebook de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu un
grup específic dedicat a la novetats i continguts de la BIVALDI.
Nova versió BIVALDI 2019:
A partir de maig entra en funcionament una nova i millorada versió de l'aplicatiu
de la BIVALDI, que entre altres aspectes suposa un nou portal WEB on:
• Es possibilita una cerca dual d'hemeroteca, per títol i data.
• Es posa en marxa la funcionalitat

“La meua biblioteca” que permet als usuaris

crear comptes privats on emmagatzemar les seues preferències, les seues llistes
d'obres seleccionades, l'històric de les seues

cerques, etc.

• Es posa en marxa un carrusel en la pàgina d'inici.

Repositori:
Es donen d'alta 590 nous registres, encara que falta incorporar les obres de
l'actual campanya de digitalització, que suposaran l'increment d'altres 300.
Estadístiques del magatzem d'objectes digitals:

la Biblioteca Valenciana va

descobrir una fallada en el recompte estadístic que de moment ha sigut
parcialment solucionat per l'empresa encarregada, es pot considerar un increment
d'uns 15.000 objectes digitals que s'ampliaran amb 80.000 més quan s'incorpore
l'actual campanya de digitalització. En aquest moment l'aplicació informa de dues
quantitats totals d'objectes digitals, a nivell intern informa de 902.904 i a nivell
públic de 859.323.

• Biblioteca híbrida:
Seguint les instruccions de cada institució per a compartir enllaços d'obres

en

domini públic s'incorporen al catàleg BIVALDI enllaços a recursos externs
relacionats amb el patrimoni de la Comunitat Valenciana allotjats en:
• Instituto Geográfico Nacional Cartoteca (IGNC)
• Hispanic Society of America: millora objectes digitals de la Biblia Valenciana
• Biblioteca Digital Hispánica (BNE)
• RODERIC / Biblioteca Històrica Universitat de València
• Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
• Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
• Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España
Procés tècnic:
S'han normalitzat documents tècnics, en grups de treball amb els diferents fons
de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primtitu, relacionats amb:
• Instruccions sobre els treballs de digitalització externs i interns.
• Metadades encapsulades.
• Metadades externes.
• Nomenclatura carpetes i fitxers electrònics.
• Reestructuració del repositori digital de la BVNP.
• Es realitzen millores de disseny i accessibilitat que afecten la barra de menú
principal, colors, fons, presentació de notícies-blog i es configura una secció fixa
de pantalla i una altra amb desplaçament vertical.
• Es crea la secció de “Recomanacions públiques”, amb llistes d'obres sobre
Fons Antic, Incunables, Fons gràfic i Fons modern, a més del carrusel.
• S'enllaça a xarxes socials Pinterest, Instagram, Facebook,

Twitter i YouTube, i

a l'avís legal.
• Se crea la sección “Dossier” con información de internet sobre la BIVALDI.
La nova versió d'aplicatiu de BIVALDI respecte a aspectes informàtics possibilita
l'ampliació de la memòria disponible d'1 Gigaoctet a 6 Gigaoctets i el canvi de
tecnologia de suport del servidor i la base de dades, com a resultat:

• Es multiplica per 20 la velocitat d'accés i presentació de les imatges, a partir
de juny les estadístiques mostren que es triplica la consulta d'objectes digitals
des dels 20.000 fins als més de 60.000 mensuals.
• Es frenen de manera decisiva els bloquejos i els estats de fora
funcionament en internet de la BIVALDI.
Impacte difusió:
Usuaris 2019 portal BIVALDI
Fins a novembre de 2019, estadístiques d'11 mesos:
Suma anual de visites, font DIGIBIB: 120.025
Suma anual de visites, font Google Analytics: 98.910
Suma anual de pàgines vistes, font Google Analytics: 999.735

de

5.XARXES SOCIALS
YouTube:
162 nous subscriptors
Nous vídeos: 15
41.900 visualitzacions
Procedència: 65,9% (Espanya). 34,1 % (Fora. País estranger amb més
visualitzacions: l’Ecuador: 4,1%)
(Dades a 9.12.2019)
Pinterest:
Mitjana de visites al mes: 96.000 (acumulat 1.052.000)
Pins publicats: 2.870
Taulers: 35
Usuaris registrats (seguidors) : 1.758
Increment en 2019: 974
Mitjana anual de trànsit en BIVALDI des de Pinterest = 4,18% (4.097 visites)
(Dades a 10.12.2019)

Instagram:
147 imatges des de gener a desembre de 2019 d'un total de 594
1153 seguidors
(Dades de 09.12.19)

Twitter:
Seguidors totals: 758
Increment en 2019: 129
Visites al perfil en 2019: 1.950
Impresions en 2019: 246.022

Facebook:
4.119 m'agrada (4.343 seguidors actius)
Abast mitjà de les nostres publicacions per setmana: 1.102.
Estimació de l'abast total anual: 70.000.
Valoracions positives: 99%.
Publicitat orgànica (gratuïta): 100%
Perfil d'edat predominant en seguidors: 45-54 anys (27%)
Perfil d'edat predominant en persones que interactuen: 55-64 anys (29%)
Procedència: 85% Espanya. 15% fora
Hora i dia de la setmana de més impacte: divendres, de 9 a 10 h.
(Dades a 10.12.2019)

6.ACTIVITATS CULTURALS
Visites
43.500 persones en visites guiades, entrada a exposicions i activitats de foment
de la lectura com a tallers literaris i trobades amb escriptors.
Programa general de visites culturals de la BVNP: 18.500 visitants
Programa de visites escolars de les trobades amb autors: 2.792
Programa de visites educatives dels tallers: 3.700
Programa de visites a les exposicions: 478
Visites especialitzades: 434
Visites Jornada de Portes Obertes: 250
Exposicions :
Sala permanent
•

Vicent A. Estellés, un poeta de realitats (fins febrer 2019)

•

Dones impressores (de març a juny 2019)

•

Noves adquisicions (de juny a setembre 2019)

•

Música en paper. Els fons musicals de la Biblioteca Valenciana (d'octubre
2019 a gener 2020

Sala capitular
•

Fons fotogràfics valencians (gener 2019)

•

Equipatge de tornada. La biblioteca de l'Exili (de setembre de 2019 a
gener de 2020)

núm. de visites a les exposicions: 10.192
Exposicions itinerants:
-Blasco Ibáñez, un valencià universal:
•

Castelló de Rugat (abril 2019)

•

Aldaia (nov-des.2019)

-Imaginari, el món de Miguel Calatayud
•

la Vall d'Uixó (abril 19)

-El llibre valencià
-L’estiu valencià
•

falla Av. Burjassot-Joaquim Ballester i Reus (novembre 2019)

Trobades amb escriptors
Trobades realitzades: 11
•

Gemma Pasqual

•

María Zaragoza

•

Joanjo García

•

Felipe Benítez Reyes

•

Mercé Climent

•

Isabel Barceló

•

Maria Jesús Bolta

•

Vicent Dasí

•

Jordi Raül Verdú

•

Rosa Montero

Centres assistents: 50
Núm. d'assistents: 2792
Tallers literaris
Tallers per a grups concertats:
•

Taller del Còmic “Estamos todas bien: Del fanzine autoeditado al cómic
profesional” (gener)

•

Lectura digital: “Introducción al libro electrónico” (febrer)

•

Teatro “La Biblioteca a escena” (març)

•

Biblioteconomia: Història del Llibre (abril-maig)

•

Taller del Còmic “Aucas valencianas: construyendo un cómic colectivo
(octubre)

•

Taller de Memoria histórica: “El exilio valenciano” (novembre)

•

Taller de caligrafía: “La escritura medieval” (desembre)

Tallers especials
•

Taller especial: Escritura creativa (maig-abril)

•

Taller especial d'estiu “De la Història Interminable a l’imaginari valencià”
(julio)

•

Taller especial “Escritura de biografías” (25 de maig)

•

Taller especial: “Nicolau Primitiu y la Biblioteca Valenciana” (28 de
setembre)

•

Taller especial “Monstres valencians” (1 de novembre)

•

Taller especial “Escritura de microrrelatos” (novembre-desembre)

núm. d'assistents als tallers: 3.700

Altres activitats
•

Sesions Club de lectura: J.D. Salinger, William Shakespeare, Aldous
Huxley, Doris Lessing, Samuel Beckett.

•

Presència en PaperValencia (maig)

•

Sessió especial “Un mundo feliz”, de Aldous Huxley (16 de maig)

•

Presència en la ComicCon Valencia 2019 (22 al 24 de febrer)

•

Jornades del cómic “Còmic i biblioteques” (13 de abril)

•

Jornada Laberintos (16-17 de setembre)

•

Jornada de Portes Obertes (29 de setembre)

•

Acto del día de las Bibliotecas (24 de octubre) en col·laboració amb el
Ministerio de Cultura. Retransmés per streaming.

Activitats externes
En

les

instal·lacions

del

monestir

s'han

realitzat

al

voltant

de

d'institucions i entitats culturals amb més de 9.000 assistents en total.

40

actes

