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1. SERVEIS
1.1. PORTAL WEB
Usuaris: 27.020.
Nombre de visites: 124.165.
Evolució temporal

Dia de major activitat: dilluns, 30 de març de 2020.
Procedència geogràfica:
Espanya: 92,06%
Estats Units: 2,80%
França: 0,68%

Itàlia: 0,41%
Mèxic: 0,41%
Argentina: 0,37%

Navegador:
Chrome: 62,85%
Safari: 15,53 %
Firefox: 8,9 %
Edge: 3,73%

Internet Explorer: 3,25 %
Samsung Internet: 2,61%
Android Webview: 2,13%
Internet Explorer: 2,06%

Dispositiu:
Ordinador: 58,95 %
Mòbil: 37,76%
Tablet: 3,28%
Font: Google Analytics. Dades a 31-12-2020.
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1.2. ARXIU WEB
El nombre total de llavors que formen part de la Col·lecció Valenciana és de 1.165, de les quals
1.035 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 2020, s’ha prestat especial atenció a la recol·lecció relacionada amb la crisi del
COVID-19. Fins al moment s’han recollit més de tres-cents webs de diferents mitjans com diaris,
xarxes socials d’investigadors, webs de diversos centres de recerca, hospitals, de la mateixa
Generalitat o de les administracions locals amb informació específica sobre la pandèmia.

1.3. PRÉSTECS PER A EXPOSICIONS
Durant 2020, s’han prestat 157 documents per a 7 exposicions, destacant pel seu volum la
dedicada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua a Carmelina Sánchez-Cutillas:
- Sant Vicent Ferrer. Entre la realitat i el mite (Museu Històric de València, València).
-

Orientalismes (IVAM, València).

-

El món rural com a espai polític (Casa Museu Benlliure, València).

-

De vacances al jardí de les Hespèrides. Imaginaris turístics de la costa valenciana durant el
franquisme (IVAM, València).

-

Sistema Humboldt: pensar/pintar (Centre Cultural la Nau, València).

-

Carmelina Sánchez-Cutillas, Escriptora de l’Any 2020 (AVL, Centre del Carme Cultural
Contemporània, València).

-

José Iturbi (Ajuntament de València. Seu central, València).

1.4. REPROGRAFIA
En 2020 s’han rebut 528 sol·licituds de reprografia, havent-se proporcionat als usuaris un total
de 16.029 imatges digitalitzades. D’elles, un 34% (178) estaven destinades a ús públic
(exposicions, publicacions en Internet, ús editorial, etc.).
DEPARTAMENT
Arxius
Fons Antic
Fons Gràfic
Fons Modern
Hemeroteca
Materials especials

SOL·LICITUDS
IMATGES SERVIDES SOL·LICITUDS ÚS PÚBLIC
IMATGES ÚS PÚBLIC
161
30%
6.003
42
24%
523
13
2,8%
637
4
2%
10
116
22%
1.048
98
54%
637
130
25%
5.391
16
9%
70
107
20%
2.925
17
10%
206
1
0,2%
25
1
1%
25
528
100%
16.029
178
100%
1.471
Font: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Dades a 31-12-2020.
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1.5. USUARIS I PRÉSTECS EN SALA
Usuaris registrats:
Altes durant 2020: 401.
Baixes: 37.
Total actius: 6.862 usuaris.
Documents servits :
2.823 documents d’Arxius Personals i Institucionals.
503 documents de Fons Gràfic.
1.910 documents de Fons Antic Imprès, Fons Modern i Hemeroteca.
Total: 5.226 documents.
[Font: Absysnet+BVNP. Estadístiques de control de sala. Dades a 31-XII-2020]

1.6. CONSULTES D’INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA
a) Participació de la Biblioteca Valenciana en el programa “Les Biblioteques responen”:
Total de consultes contestades des de la BVNP: 10.
b) Servei de Referència de la Biblioteca Valenciana:
Consultes satisfetes durant 2020: 160
Via de petició:
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Procedència:
Comunitat Valenciana:
114 (71,3%)
Resta de Espanya:
27 (16,9%)
Estranger:
10 (6,3%)
Personal intern (Generalitat): 9 (5,6%)
Temàtica distribuïda segons la CDU:
0 Ciència. Biblioteconomia:
21 (13,1%)
1. Filosofia. Psicologia
1 (0,6%)
2 Religió:
1 (0,6%)
3 Ciències Socials:
6 (3,8%)
34 Legislació:
4 (2,5%)
5/6 Ciències. Tecnologia:
6 (3,8%)
7 Art. Urbanisme:
35 (21,9%)
78 Música:
9 (5,6%)
79. Jocs. Espectacles:
10 (6.3%)
8 Llengua i Literatura:
13 (8%)
9 Geografia i Història:
50 (31,3%)
929 Biografies:
4 (2,5%)
Temps emprat:
4.860 minuts en total.
30,3 minuts per consulta.

1.7. GUIES DE RECURSOS
Es mantenen en el portal web les guies de:
-

Biblioteca de l’Exili

-

Col·lecció Cervantina

-

Foment lector

-

Fons Musicals

-

Impressores valencianes

Durant el període del confinament, s’han realitzat cinc noves guies, que seran finalitzades i
publicades en breu.

P à g i n a 7 | 29

1.8. OPAC DE LA BIBLIOTECA VALENCIANA EN SAVEX
Des d’estiu de 2020, la Biblioteca Valenciana permet la consulta del seus
arxius també mitjançant l’OPAC del SAVEX (Sistema Arxivístic Valencià en
Xarxa). Concretament durant 2020 es va obrir la consulta opac dels fons de
Blasco Ibáñez, Guillermina Medrano-Rafael Supervía, Adelita del CampoJulián Ramírez, Juan Gil-Albert, José Luis Aguirre-Pilar Marco, Jesús Martínez
Guerricabeitia, José Rodríguez Olazábal, Ricardo Bastid i Vicente Llorens.
Més informació:
•

OPAC: https://savex.gva.es/flora/jsp/index_opac_archivo_va.jsp

•

Notícia: https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-bibliotecavalenciana-abre-consulta-linea-archivos-personales-institucionales-20201105104538.html

1.9. PUBLICACIONS
A finals de 2020, la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha publicat els
Dietaris 1937 de Nicolau Primitiu Gómez Serrano, amb introducció, revisió i
notes de Josep Daniel Climent Martínez i Emili Casanova Herrero.
La publicació, amb ISBN 978-84-482-6515-1, està integrada en el fons editorial
de la Generalitat, i compta amb 402 pàgines. També està disponible en la
Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI), amb una versió amb OCR:
https://bivaldi.gva.es/va/consulta/registro.do?id=12419

1.10. MARXANDATGE
La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha incrementat els seus productes
de marxandatge amb la fabricació de mascaretes de tela, reciclables, de
producció valenciana, i que compleixen la norma UNE 0065:2020 per a les
mascaretes higièniques reutilitzables.
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1.11. PLA DE MILLORA DE PROCEDIMENTS
Durant el 2020, ha prosseguit amb força la 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.
Durant 2020 es va culminar la revisió i modificació dels següents:
•

Estadístiques:
Continuem el procés de millora per a 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 de
reprografia i de consultes i ús dels mitjans de les sales a partir de nous formularis
d’obtenció i tractament de les dades, plenament informatitzats, eliminant-se
completament els formularis i els fulls de control en paper.

•

Sales de consulta:
S’ha culminat la tasca d’expurgació d’obres, unificació de les diferents col·leccions de
referència (antigues signatures C, H, IB, A i G) i redistribució de les matèries entre les
dues sales per a evitar duplicitats. S’han instal·lat nous indicadors per seccions amb
imatges lliures de drets. A més, s’ha fet un manual d’ús pensat per a formar a tot el
personal auxiliar en diferents tasques relacionades amb les sales i l’atenció a l’usuari.

•

Reprografia:
S’ha realitzat un nou formulari electrònic i s’ha automatitzat els processos d’obtenció
de dades (CEDRO). 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’ha establert un nou formulari de reserva que permet als investigadors sol·licitar amb
antelació els documents, amb un millor i més ràpid servici. Així mateix, s’han adquirit
nou carros més flexibles per al transport de documents i està previst sondejar noves
possibilitats, mecàniques de transport de documentació des dels depòsits.
•

Propostes de donacions:
S’ha revisat el procediment de donacions i s’ha creat un apartat al portal web de la
Biblioteca Valenciana. Per altra banda, la Biblioteca Valenciana ha assumit directament
la realització de les declaracions informatives davant de l’Agència Tributària.

•

Intranet:
S’ha realitzat una intranet que permet una millor localització i gestió dels recursos, que
actualment compta amb els següents apartats:
1. Control estadístic i de gestió.
2. Activitats culturals.
3. Crisi sanitària pel Covid-19.
4. Bases de dades i recursos.
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Per altra banda, la crisi provocada pel COVID ha obligat a canviar i modificar nombrosos aspectes,
tant relatius a la distribució física i mitjans del personal, como dels propis procediments de
treball. Bàsicament, i d’una manera molt simplificada, s’han abordat els següents:
•

Pla de contingència de la Biblioteca Valenciana. S’ha elaborat per la Biblioteca i aprovat
per les autoritats un pla de contingència específic, on s’indiquen les mesures preses, i
els recursos humans i materials assignats.

•

Llocs de treball. S’han adaptat els espais físics per a mantindré majors distàncies, s’han
instal·lat mampares i s’ha distribuït material sanitari (mascaretes, gel, etc.). En alguns
casos, s’ha procedit a canviar de lloc físic al personal. S’ha potenciat el treball en el torn
de vesprada i el teletreball.

•

Sistema de quarantena. S’ha establert un procediment de quarantena per als documents
utilitzats, amb els canvis conseqüents, tant a nivell informàtic com d’instal·lació i
manipulació física.

•

Reserva prèvia. S’ha impulsat un sistema de reserva prèvia, tant per als investigadors
presencials com per a las visites guiades, que permet un millor compliment de les
limitacions per capacitat de sala o de grups i que, en el cas dels investigadors, també
redueix el temps d’espera quan es serveixen documents.
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2. PROCÉS TÈCNIC
2.1. REGISTRES BIBLIOGRÀFICS
Registres bibliogràfics creats
Fons Antic:
30
Fondo Modern: 4.881
Hemeroteca:
179
Fondo Gràfic:
57
Total
5.167
Registres bibliogràfics modificats: 133.986 (incloses modificacions massives automatitzades).
Registres d’exemplars creats
Fons Antic:
41
Manuscrits:
1
Fons Modern: 6.688
Hemeroteca:
1.142
Fons Gràfic:
117
Total
7.889
Registres d’autoritat creats:

3.587

Registres d’autoritat modificats:

8.886

Font. Absysnet. Dades a 31-12-2020

2.2. MILLORES DEL CATÀLEG
-

-

S’han corregit errors en els subcamps referents a llengua i país del camp 008, implementant
a partir d’ara un control d’errors perquè no es repetisquen.
Els termes de gènere-forma estaven solament en castellà. S’han traduït al valencià en la base
de dades d’autoritats i s’estan incorporant aquestes traduccions als registres bibliogràfics
mitjançant canvis massius que duen a terme els informàtics seguint les nostres instruccions:
o 32 canvis massius resolts
o 18 canvis massius pendents de dur a terme pels informàtics
S’han incorporat, seguint les directrius de RDA, els esments de funció en els camps
corresponents als diversos esments de responsabilitat
Hem modificat els indicadors de les matèries, geogràfics, etc., tant en la base de dades
d’autoritats com en la bibliogràfica per a adaptar-la a la norma, ja que tradicionalment la
Biblioteca Valenciana havia optat per indicadors específics.
Hem millorat la captura dels termes de gènere-forma des dels registres bibliogràfic:
o
o

Eliminant la captura des subencapçalaments de forma, que no eren pertinents.
Incorporant els termes no admesos dels termes de gènere-forma, que no estaven inclosos.
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o Traslladant matèries a termes de gènere-forma quan era pertinent, també mitjançant canvis massius.
o

-

6 canvis massius realitzats.

S’ha corregit la configuració dels camps 24X ajustant-se a la norma

2.3. INVENTARI I CATÀLOGACIÓ D’ARXIUS
Durant 2020, s’han acabat els inventaris/catàlegs de:
• Emilio Attard.
• J. A. Ramírez-A. Del Campo. S’ha ampliat el camp “Abast i contingut” en SAVEX.
• Vicente Gaos assignació signatures inventari en SAVEX.
• Vicente Giner Boira. Inventari de l’últim lliurament.
• Família Blasco Ibañez. Classificació i catalogació en SAVEX. Validat en quadre de
classificació.
• J.L. Aguirre-Marco. Catalogació SAVEX. Classificació i catalogació en SAVEX.
• Jesús Martínez Guerricabeitia. Classificació i catalogació en SAVEX.
• Laureano Robles Carcedo Classificació inventari i correspondència.
• Casa Regional Valenciana en México. Classificació i inventari.
• Ricardo Bastid Peris. Classificació i catalogació en SAVEX.
S’han revisat els inventaris de la web corresponents a:
• Alejandro Ferrant Vázquez.
• Colegio del Arte Mayor de la Seda.
• Archicofradía de los Desamparados.
• Casa Regional Valenciana en México.
• Emilio Attard Alonso.
• Aguirre-Marco.
• Vicente Giner Boira.
Estan en curs:
• Amèlia Comba i Comba inventari.
• Pere Mª Orts i Bosch. Inventari i correspondència.
• Agustí Alaman. Inventari sucint acabat- Revisió.
• Ricard Blasco Laguna. Inventari i classificació en curs.
• R. Lapesa. Continuació 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.
• Rosa Armiñana. Ampliació de l’inventari.
• Revisió de l’Arxiu de Manuel Palau Boix.
• Inventari de l’Arxiu del Centro Excursionista de Valencia.
• Inventario de l’Arxiu de Ignacio Soldevila Durante.
En relació a SAVEX:
• Emissió de llistats en SAVEX a partir d’una consulta per a convertir-los en inventaris
bàsics.
• Posada a punt del catàleg per a la seua visualització en l’OPAC.
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•

Introducció d’imatges digitalitzades (plànols) de l’Arxiu de Alejandro Ferrant Vázquez.

En relació a BIVALDI:
• Digitalització del catàleg del Col·legi de l’Art Major de la Seda i enllaç al document
web [en procés].
Altres tasques:
• Instal·lació de nous fons en els dipòsits i canvis en la instal·lació de determinats fons.
Centro Excursionista de Valencia, Familia Ranch-Micó, etc.
• Trasllat i etiquetatge en planer dels plànols dels arquitectes A. Ferrant i Luis Gay
Ramos i els cartells de Berta Singerman al depòsit 3-C.
• Digitalització del plànols de l’Arxiu de Alejandro Ferrant Vázquez.
• Tasques quotidianes: resolució de consultes en sala o per correu electrònic,
reprografia, revisió d’instal·lacions, revisió i modificació d’inventaris i catàlegs, etc.
• Revisió d’imatges en el Repositori de Arxius Personals i Institucionals.
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3. ADQUISICIONS
3.1. DEPÒSIT LEGAL

ADQUISICIONS PER D.L. 2020

Llibres
DOCUMENTS IMPRESOS Fullets
Fulls solts
Revistes i diaris
Memòries i anuaris
Llibrets de festa
Partitures
Catàlegs comercials
Catàlegs de llibrer
Videocassets
MATERIALS ESPECIALS Discs de vinil
Audiocassets
Cd audio
Cd dades
Dvd audiovisual
Dvd dades
Memòries USB
Postals
FONS GRÀFIC Làminas
Gravats
Calendaris
Cartells
Naips
Mapes i plànols
ALTRES

A
409
90

Altres
CCAA

V
1.836
265

11

CS
410
192
20
8

27

TOTAL
2.722
547
20
46

1
25

11
5

6
139

18
169

2

3
91
3
17

1

67

6

18

5

6

67
3
6

5

6
8

6
13

2
1

123

14

4

1

139
1
5

551

802

2.380

67

3.800

Font: BVNP. Dades a 31-XII-2020

Durant part del 2020, s’ha continuat amb la 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.
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3.2. DONACIONS
ADQUISICIONS PER DONACIÓ 2020
DOCUMENTS IMPRESOS Llibres
Fullets
Llibre Antic
Partitures
Catàlegs /agendes
Revistes i diaris
Memòries i anuaris
Llibres de festa
MANUSCRITS Manuscrits
MATERIALS ESPECIALS Discs de vinil
Cd àudio
Dvd audiovisual
CD/DVD Dades
Recursos electrònics
FONS GRÀFIC Postals
Fotografies
Dibuixos
Gravats
Cartells
Mapes i plànols
Ephemera (cromos, etiquetes..)
DOCUMENTS D’ARXIU Documents
ALTRES Material didàctic
Altres suports

TOTAL
396
129
1
1
1851
54

6
2

21.917
22
3.210
13
200
410

28.212

Font: BVNP. Dades a 31-12-2020

S’han formalitzat tres donacions majors, amb la seua acceptació formal per part de la Generalitat i
la seua publicació al DOGV:
Fons Francesc Jarque (ampliació de donació). DOGV, 11-2-2020:
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/11/pdf/2020_1957.pdf
Fons Francesc Bosch i Morata-Pilar Trenzano. DOGV, 8-5-2020:
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3272.pdf
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Fons Enrique Guardiola. DOGV, 30-10-2020:
http:/ /www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_8757.pdf

3.3. COMPRES
ADQUISICIONS PER COMPRA 2020
DOCUMENTS IMPRESOS Llibres
Fullets
Llibre Antic
Partitures
Catàlegs /agendes
Revistes i diaris
Memòries i anuaris
Llibres de festa
MANUSCRITS Manuscrits
MATERIALS ESPECIALS Discs de vinil
Cd àudio
Dvd audiovisual
CD/DVD Dades
Recursos electrònics
FONS GRÀFIC Postals
Fotografies
Dibuixos
Gravats
Cartells
Mapes i plànols
Ephemera (cromos, etiquetes..)
DOCUMENTS D’ARXIU Documents
ALTRES Material didàctic
Altres suports

TOTAL
264

31

2
1

1
10
2

311
Font: BVNP. Dades a 31-12-2020
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4. BIVALDI
4.1. REPOSITORI OAI-PMH
Tanquem l’any 2020 amb 1.000.000 d’objectes digitals, el que suposa un increment de 140.677
objectes digitals durant 2020.
Es donen d’alta 354 nous registres amb 28 capçaleres d’hemeroteca i 218 manuscrits.

4.2. DIGITALITZACIÓ I PROCÉS TÈCNIC
Durant 2020 s’han digitalitzat al voltant de 80.000 imatges dels següents fons:
• Fons Antic: aproximadament 35.000 imatges.
• Hemeroteca: aproximadament 44.000 imatges.
• Fons Arxius Personals, plànols amb grandària extraordinària: aproximadament 1.000
imatges.
Per altra banda, s’han incorporat al catàleg de 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.
• Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Finalment, s’han normalitzats documents tècnics dels diferents fons de la Biblioteca Valenciana
Nicolau Primitiu, incloent com a novetat enguany el Fons d’Arxius Personals. Els documents
normalitzats tractaven de:
• Instruccions sobre els treballs de digitalització externs i interns.
• Metadades encapsulats.
• Metadades externs.
• Nomenclatura carpetes i fitxers electrònics.
• Reestructuració del repositori digital de la BVNP.

4.3. NOVA VERSIÓ DE DIGIBIB
Es continua la depuració de registres de versió instal·lada en anys anteriors, donat que s’han
trobat errors que afectaven a la publicació de continguts en Europeana, i s’ha instal·lat una nova
versió millorada de DIGIBIB.
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4.4. CONVENIS
Conveni amb la Universitat d’Alacant per a difondre el patrimoni bibliogràfic valencià mitjançant
la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra.
Continua la col·laboració amb HISPANA, EUROPEANA i la World Digital Library.

4.5. USUARIS I VISITES
El confinament marcat per la pandèmia ha suposat un increment interanual pròxim al 33%
respecte a l’any anterior. En concret, s’ha rebut 164.473 visites amb una mitjana de 8.300 usuaris
mensuals, que han consultat 1.633.845 pàgines [Font: DIGIBIB i Google Analytics. Dades a 31-12-2020].
Les obres més visitades han estat algunes de Blasco Ibáñez com Por España y contra el rey:
(Alfonso XIII, desenmascarado) (1925) i El libro de las mil noches y una noche, versió espanyola
de Vicente Blasco Ibáñez. També destaquen les consultes a la Biblia vulgata latina, traduïda en
espanyol i anotada pel pare Phelipe Scio de San Miguel de les Escoles Pies, Observaciones sobre
la historia natural, geografia, agricultura, poblacion y frutos del Reyno de Valencia (1797) del
botànic Antonio José Cavanilles i Examen maritimo theorico practico, o tratado de mechanica
aplicado a la construccion, conocimiento y manejo de los navios y demas embarcaciones (1771)
de Jorge Juan.
L’obra més consultada en valencià ha estat el Vita Christi, vida e mort del nostre Redemptor Jesús
(22 agosto 1497) de Isabel de Villena.
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5. XARXES SOCIALS
5.1. YOU TUBE
1.372 subscriptors.
286 vídeos.
2020:
• 593 nous subscriptors.
• 57 nous vídeos:
• 73.917 visualitzacions.
• 10.994 hores visualitzades.
• Procedència:
66,6% (Espanya).
34,1 % (Estranger. País amb més visualitzacions: Mèxic: 4,1%)
Font: You Tube Studio. Dades a 31-12-2020.

5.2. PINTEREST
2.779 seguidors registrats.
3.110 pins publicats. 38 taulers.
2020:
• 958 nous seguidors.
• Mitjana de visites al mes: 138.787.
Font: Pinterest. Dades a 31-12-2020.

5.3. INSTAGRAM
1.437 seguidors registrats.
739 publicacions.
2020:
• 135 noves publicacions.
Font: Instagram. Dades a 31-12-2020.
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5.4. TWITTER
1.021 seguidors registrats.
2020:
• 238 nous seguidors.
• 187 tweets.
• 4.494 visites al perfil.
• 358.996 impressions.
Font: Twitter analytics. Dades a 31-12-2020.

5.5. FACEBOOK
4.504 seguidors registrats.
2020:
• 161 nous seguidors.
• Abast mitjà de les nostres publicacions per setmana: 1.500.
• Estimació de l’abast total anual: 82.500.
• Valoracions positives: 99%.
• Publicitat orgànica (gratuïta): 100%
• Perfil d’edat predominant en seguidors: 45-54 anys (26,2%)
• Perfil d’edat predominant en persones que interactuen: 55-64 anys
(29,7%)
• Procedència: Espanya: 85%. Estranger: 15%.
• Hora i dia de la setmana de més impacte: divendres, de 9 a 10 h.
Grup de BIVALDI en Facebook:
•

1.339 membres totals. Increment en 2020: 1.227 nous membres.

Grup de Club de Lectura de Sant Miquel dels Reis:
•

163 membres totals. Increment en 2020: 23 nous membres.

Font: Facebook. Dades a 31-12-2020.
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6. ACTIVITATS CULTURALS
6.1. VISITES
La crisi del COVID ha suposat una forta baixada dels visitants presencials. Durant 2020, 11.534
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:
5.906 visitants.
Programa de visites escolars de les trobades amb autors:
889 visitants.
Programa de visites educatives dels tallers:
1.539 participants.
Visites especialitzades:
191 visitants.
Visites Jornada de Portes Obertes:
80 visitants.

6.2. EXPOSICIONS
Sala Permanent:
Música en paper. Els fons musicals de la Biblioteca Valenciana.
Comissariat: Maribel García Suria (BVNP).
Dates: octubre 2019-febrer 2020.
Més informació:

https://bivaldi.gva.es/va/cms/elemento.do?id=estaticos/paginas/expo_musica_en_paper.html.

El teatre a escena. Fons teatrals de la Biblioteca Valenciana.
Comissariat: Nuria Soler Verdejo (BVNP).
Dates: maig-setembre 2020.
Més informació:
https://bivaldi.gva.es/va/cms/elemento.do?id=estaticos%2Fpaginas%2Fexpo_teatreaescena.html.
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30 anys dels Premis Lluis Guarner.
Comissariat: Germán Perales (BVNP).
Dates: setembre 2020-febrer 2021.
Més informació:

https://bivaldi.gva.es/va/cms/elemento.do?id=estaticos/paginas/Expo_PremisGuarner30.html.

Sala Capitular:
Equipatge de tornada. La biblioteca de l’Exili.
Comissariat: José Ignacio Cruz (Universitat de València).
Dates: de setembre de 2019 a gener de 2020.
Més informació:

https://bivaldi.gva.es/va/cms/elemento.do?id=estaticos/paginas/expo_equipatjedetornada.html.

Dones del llibre.
Comissariat: Germán Perales (BVNP).
Dates: de novembre de 2020 a març de 2021.

Visitants a les exposicions en Sant Miquel dels Reis: 2.919.
Exposicions itinerants:
•En Temps de Guerra, Premsa i Informació (L’Alcúdia, febrer-març 2020).
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6.3. TROBADES AMB AUTORS
Trobades realitzades: 8
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sergio del Molino (5 de febrer)
Mercé Viana (12 de febrer)
Aroa Moreno (19 de febrer)
Fina Masgrau (26 de febrer)
Susana Gisbert (11 de març)
Carles Cano (En línia, 1 d’abril)
Juanjo Braulio (En línia 8 d’abril)
Vicent Baydal (En línia 22 d’abril)
Pasqual Mas (En línia 13 de maig)

Centres participants: 38.
Assistents a trobades presencials: 889.
Visualitzacions de trobades en línia: 2.766 [You Tube Studio. Dades a 31-12-2020]

6.4. TALLERS PRESENCIALS
Tallers per a grups concertats:
• Gener. Narrativa: “Isaac Asimov: imaginar entre la ficció i la realitat”.
• Febrer. Poesia: “Introducció al Haiku”.
• Març. Teatre: “La Biblioteca a escena”.
• Novembre. Literatura: “Dones i literatura”.
• Desembre. Caligrafia: “L’escriptura medieval”.
Tallers especials:
• Taller d’escriptura creativa (gener - febrer).
• Taller especial “Monstres valencians” (1 de novembre).
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6.5. ACTIVITATS EN LÍNIA ESPECIALS
Amb motiu del confinament, la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu no sols va adaptar altres
activitats presencials a la modalitat en línia, sinó que va posar en marxa nous productes.
Curs de creació literària, formats per 12 mòduls
audiovisuals cadascú, amb dues opcions:
En valencià. A càrrec de Rebombori cultural.
5.600 visualitzacions [Font: You Tube+Facebook. Dades a 31-12-

2020]
Disponible a: http://bv.gva.es/es/destaquem/-/asset_publisher/OmJIJd1Vl03q/content/cursos-online-decreacio-literaria

En castellà. A càrrec de Vicente Marco.
12.700 visualitzacions [Font: You Tube Studio+Facebook. Dades a
31-12-2020]
Disponible a: http://bv.gva.es/es/destaquem//asset_publisher/OmJIJd1Vl03q/content/cursos-online-de-creacioliteraria

#Enstrobem a casa
Contingut audiovisual en línia amb el qual pots assistir a
xarrades d’escriptores i escriptors premiats en els Premis
de la Crítica dels Escriptors Valencians i els Premis de la
Crítica Literària Valenciana 2019.
Van participar:
Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians 2019: Àngels Gregori, Vicent Usó, Maribel
Bayona, Ximo Cerdà, Anna Boluda.
Premios de la Crítica Literaria Valenciana 2019: Jaime Siles, Isabel Barceló, Sonia Alejo, María
Bastarós.
2.200 visualitzacions [Font: You Tube Studio+Facebook. Dades a 31-12-2020]
Disponible a: http://bv.gva.es/va/destaquem/-/asset_publisher/OmJIJd1Vl03q/content/-enstrobemacasa
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#Tebeodesdecasa
Prestigiosos dibuixants valencians ens revelen el còmic de la
infància que tant els va marcar i que els va portar a dedicarse a aquesta professió. També ens parlen de la seua professió,
dels seus recursos tècnics i recomanen títols de còmics.
Van participar: Paco Roca, Nuria Tamarit, José Fonollosa, Sento Llobell, Salvador Larroca,
Ana Penyas, Ana Olcina, Ana Pérez, Jordi Bayarri, Pablo Auladell, Manel Gimeno, Miguel A.
Giner.
3.600 visualitzacions [Font: You Tube Studio+Facebook. Dades a 31-12-2020]
Disponible a: http://bv.gva.es/va/destaquem/-/asset_publisher/OmJIJd1Vl03q/content/-tebeodesdecasa

Taller Això era i no era
Una activitat interactiva que ens acosta a la història de cinc dones
que han lliurat la seua particular batalla per canviar el món.
Recomanat de 8 a 12 anys.
1.069 interaccions.
Disponible a: https://view.genial.ly/5fad1aafbe29f80d1749bd32 .

6.6.

CLUB DE LECTURA DE SANT MIQUEL DELS REIS
Sessions corresponents a la part final de la quinta temporada i inici
de la sexta temporada, les dos dedicades als clàssics:
• Mort en Venècia, de Thomas Mann
• La dama boba, de Lope de Vega.
• L’herba rotja, de Boris Vian.
• La tregua, de Mario Benedetti.
• Mar de fons, de Patricia Highsmith.
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6.7. ALTRES ACTIVITATS
Viquimarató: Dones en la Biblioteca Valenciana.
Data: dissabte, 7 de març, vespre del Dia de a Dona.
Es modificaren o afegiren prop d’un centenar d’entrades de donants o
impressores valencianes.
En col·laboració amb el CODCV, Wikimedia España i Amical
Wikimedia.
Més informació: https://apuntmedia.es/va/noticies/8m/vikimarato-per-al-reconeixement-de-donesprofessionals .

Lectura col·lectiva online: Vita Christi d’Isabel de Villena.
Data: 20 de noviembre (Dia del Llibre Valencia).
Organitzat per la Biblioteca Històrica de la Universitat de València
amb col·laboració de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.
Més información: https://uv-es.libguides.com/isabeldevillena .
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6.8. ACTIVITATS EXTERNES
En les instal·lacions del monestir s’han realitzat al voltant de 20 actes d’institucions i entitats
culturals amb prop de 2.000 assistents en total.
Entre elles, cal destacar el Festival Renaixement (juliol 2020), organitzat per Capella de
Ministrers; l’espectacle teatral Presoners, d’Albena Teatre; o el cicle de concerts A la Llum
de la Lluna, organitzat per la Direcció general de Cultura i Patrimoni, on van actuar Kiko
Veneno i Seguridad Social (25 de setembre), Zenet (2 d’octubre), Sole Giménez (16
d’octubre), i Mireia Vives i Borja Penalba (23 d’octubre).
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7. LA BIBLIOTECA VALENCIANA ALS MITJANS
Dos itinerarios paisajísticos peatonales dignificarán San Miguel de los Reyes (30/12/2020).
La Biblioteca Valenciana propone un taller ‘online’ infantil para estas vacaciones de Navidad (27/12/2020).
El entorno de San Miguel de los Reyes se arruina al ser inviable su desarrollo (07/12/2020).
Les imprescindibles “Dones del llibre” (19/11/2020).
Una muestra visibiliza la contribución de escritoras, editoras y bibliotecarias valencianas (19/11/2020).
La Biblioteca Valenciana abre consulta en línea de los archivos personales e institucionales (05/11/2020).
Acceptació per la Generalitat de la donació de fons gràfic d’Enrique Guardiola (02/11/2020).
La Biblioteca Valenciana incorpora más de 3.000 carteles de la colección de Enrique Guardiola
(02/11/2020)
La ruína rodea San Miguel de los Reyes (28/10/2020)
Un incendio pone en peligro San Miguel de los Reyes (27/10/2020)
La Biblioteca Valenciana abre los ‘Encuentros de escritores’ con Máximo Huerta y los cierra con Paula Bonet
(20/10/2020)
La Biblioteca Valenciana ofrece talleres literarios para escolares de forma presencial y ‘online’ (15/10/2020)
San Miguel de los Reyes programa visitas culturales a lo largo de todo el puente de octubre (07/10/2020)
Marc Granell rep el Premi de les Lletres de la Generalitat Valenciana (07/10/2020)
La Biblioteca Valenciana presenta una exposición sobre ‘30 años de los Premios Lluís Guarner’ (02/10/2020)
El sol assenyala la tomba de Germana de Foix a Sant Miquel dels Reis (30/09/2020)
San Miguel de los Reyes: El rayo de luz que marca la posible tumba de los duques de Calabria (26/09/2020)
El espectáculo ‘Música empresonada’ da voz a músicos silenciados por el franquismo (26/09/2020)
Kiko Veneno, Seguridad Social y Paco Roca abren el ciclo de conciertos ‘A la llum de la lluna’ (26/09/2020)
Carmen Aranegui recibe el premio Lluís Guarner por su labor arqueológica (23/09/2020)
Fallece el bibliófilo valenciano Manuel Bas Carbonell 15/09/2020
Sant Miquel dels Reis dona veu als presos i preses del franquisme a través de les seues cartes (08/09/2020)
San Miguel de los Reyes acoge conciertos de Kiko Veneno, Casañ y Sole Giménez (01/09/2020)
El curso de Biblioteca Valenciana: 53.000 imágenes de 218 manuscritos digitalizados (31/08/2020)
Cultura presenta los carteles de ‘A la llum de la lluna’ y dela obra de teatro ‘Presoners’ (29/07/2020)
Un fallo del Supremo bloquea la regeneración del entorno de San Miguel de los Reyes (30/06/2020)
El monasterio de San Miguel de los Reyes reabre las visitas culturales con reserva previa (30/06/2020)
El monasterio de San Miguel de los Reyes acoge el Festival Cultural Renaixement (25/06/2020)
La Biblioteca Valenciana rastrea la información web de la Covid-19 para conservar la memoria digital
(02/06/2020)
La Biblioteca Valenciana presenta la exposición ‘online’ ‘Teatro a Escena’ (28/05/2020)
Donació del fons gràfic i documental de l’arxiu de Francesc Bosch i Morata y Pilar Trenzano Valls
(08/05/2020)
La Biblioteca Valenciana Digital supera les 20.000 visites en el mes d’abril (05/05/2020
Paco Roca, Ana Penyas o Sento Llobell se suman al proyecto ‘Tebeos desde casa’ (24/04/2020)
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Planes virtuales para el Día del Libro (24/04/2020)
El Quijote cabalga en internet (24/04/2020)
Las cuentas opacas de Juan Carlos I ‘reviven’ una obra de Blasco Ibáñez contra la monarquía (09/04/2020)
Bivaldi incrementa un 30% sus visitas en marzo (06/04/2020)
La Biblioteca Valenciana emite charlas online de escritores premiados por la crítica (06/04/2020)
La Biblioteca Valenciana emetrà xarrades en línia d’escriptors i escriptores premiats per la crítica
(03/04/2020)
La Biblioteca Valenciana ofrece talleres de escritura creativa para adultos en su web y redes sociales
(28/03/2020)
La Biblioteca Valenciana manté el cicle ‘Encontres amb escriptors’ a través de les xarxes socials (25/03/2020)
#LeerEsUnRefugio. Cultura suma 350 libros para descargar gratuitamente desde eBiblio (25/03/2020)
La Biblioteca Valenciana manté el contacte amb els seus usuaris i usuàries amb consultes en línia mitjançant
la web i les xarxes socials (21/03/2020)
Los hijos de Francesc Jarque donan 175 fotografías y cerca de 22.000 diapositivas a la Biblioteca Valenciana
(12/03/2020)
La fiscal Susana Gisbert pide “responsabilidad” en la literatura juvenil para no fomentar el machismo
(12/03/2020)
Resolució de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’accepta la donació de fons gràfic i documental de Francesc Jarque Bayo (11/03/2020)
Viquimarató per al reconeixement de dones de la Cultura (11/03/2020)
La Biblioteca Valenciana actualiza en un wikimaratón datos de mujeres en cultura (05/03/2020)
La influencia napoleónica en el prêt-à-porter valenciano (24/02/2020)
La Biblioteca Valenciana presta documentación bibliográfica para diferentes exposiciones de arte
(21/02/2020)
El IVAM revive “sin prejuicios” el boom turístico valenciano durante el franquismo (21/02/2020)
López-Chávarri, libre de derechos (13/02/2020)
Mercé Viana atribuye a la literatura una “función social” que haga cambiar la actitud de las personas
(13/02/2020)
Sergio del Molino: “Cualquier vida, bien contada, es interesante” (10/02/2020)
La amistad entre Ramón Gaya y Juan Gil-Albert, núcleo de una exposición (06/02/2020)
La Biblioteca Valenciana abre el ciclo ‘Encuentros con escritores’ con Sergio del Molino (06/02/2020)
La biblioteca digital Bivaldi supera el millón de páginas vistas en 2019 (15/01/2020)
La Biblioteca Valenciana recibe el archivo de Francesc Bosch i Morata y Pilar Trenzano (14/12/2019)
L’arqueòloga Carmen Aranegui guanya el Premi Lluís Guarner 2019 (12/12/2019)
Blasco Ibáñez en sueco (04/12/2019)
Rafael Solaz dona nuevos documentos sobre Blasco Ibáñez a la Biblioteca Valenciana (04/12/2019)
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