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SERVEIS A USUARIS
Carta de servicis- Aprovada per la Inspecció de Servicis i pendent de publicació en el D.O.G.V.
(publicada el 15 de febrer de 2018)

Publicació en el portal web de la BVNP de la Guia de recursos Patrimoni Musical Valencià
http://bv.gva.es/documentos/guiamus_val.pdf

Proposta taxes reprografia (24.04.17)
Posada en marxa de forma estable de la col·lecció web de la Comunitat Valenciana dins del
projecte Arxiu web que coordina la BNE. S'han seleccionat 850 pàgines web classificades en nou
grans categories temàtiques per a la seua conservació. La col·lecció es pot consultar en Les Sales
Nicolau Primitiu i Gregorio Mayans de la BVNP.
Reproducció digital de les obres de teatre del fons Bas Carbonell (93)
Publicació on line del n. 5 de Quaderns d'Hemerografia Valenciana (Hemeroteca)
Publicació n. 18 de la revista Laberintos

PROCÉS TÈCNIC
Catàleg d'autoritats en línia (29.07.17)
http://bv.gva.es/cginetbv-bin/opacauto/O6041/ID5cd7d378?ACC=10

Revisió sistemàtica dels registres d'autoritat d'autors valencians per a enriquir-los segons els nous
camps de Marc21
Registres bibliogràfics creats: 6016
Registres bibliogràfics modificats: 179510
Registres d'autoritat creats: 2750
Registres d'autoritat modificats: 5407

Catalogació Biblioteca Adelita del Campo-Julián Antonio Ramírez (Fons modern)
Catalogació publicacions seriades del fons Ricard Blasco (Hemeroteca)

Catalogació llibres antics del fons Ricard Blasco (Fons antic)

MOPAC: aplicació per a mòbil del catàleg de la BVNP (07.17)

Inventaris d'arxius personals realitzats i en la web:
Adelita del Campo-Julián Antonio Ramírez
Emilio Attard
Juan Ferrando Badía
Vicente Gaos
Vicent Álvarez
revisión Nicolau Primitiu
última entrega de Giner Boira

Open Library
Continua la col·laboració amb Open Library subministrat imatges de coberta de llibres de D.L.
Perquè puguen veure's en el nostre catàleg i en el de la Xarxa. Des de maig de 2016 s'han pujat a la
xarxa 1.374 (158 Alacant, 309 Castelló, 908 València).

ADQUISICIONS I DONACIONS
Sol·licitud de depòsit en la BVNP d'obres ingressades per D.L. En la BNE del període 1958-1981
(22.09.17). Aixina es completa la col·lecció de tot allò que s'ha ingressat per D.L. En la C.V. des de
l'entrada en vigor de la Llei.

Donacions tramitades i publicades: Vicente Gaos
Alejandra Soler
Felipe Garín (padre)
Felipe Garín (hijo)

Instal·lació dels fons: Ricard Blasco
Vicente Gaos
Alejandra Soler
familia Miralles

Adquisicions: Col·lecció de negatius de vidre estereoscòpics, fotografies en paper, negatius en clixé
i visor tridimensional Esther Faus capella.
Inici del procediment d'adquisició de 12 obres de Joan Lluís Vives i Arnau de Vilanova per al
departament de Fons Antic.

BIVALDI

Conveni amb la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra per a la difusió del
patrimoni bibliogràfic valencià
Guia d'ús del portal Bivaldi
http://bivaldi.gva.es/es/cms/fichero.cmd?id=estaticos/ficheros/GuiaUso-BIVALDI.pdf
Guia abreviada d'ús del portal Bivaldi
http://bivaldi.gva.es/es/cms/fichero.cmd?id=estaticos/ficheros/GuiaRapidaUso-BIVALDI.pdf

Nous continguts:
Preguntes freqüents
Biblioteca Montesiana (la segona més consultada enguany, per darrere d'Ausias March)

Col·lecció dedicada als còmics
Quatre exposicions virtuals: Imaginari, Premsa Satirica, Blasco Ibáñez i Azorín.
Reformulació de l'apartat Notícies
18 registres d'hemeroteca, amb desenes d'exemplars, inclosa Laberintos.
29 manuscrits
123 postals
104 fotografies
3 monografies (publicades per la BVNP) i altres materials sumant un total de 288
incorporacions al catàleg

Redisseny pàgines (programació orientada al Disseny Web Adaptatiu):
pàgina principal de Biblioteques d'Autor
pàgina principal d'Exposicions virtuals
Col·leccions
Completar traducció WEB (Elements fixos programats per l'empresa) per mitjà del
mòdul Traducció de DIGIBIB
Impacte difusió:
Usuaris setembre (abans posicionament i nova pàgina d'inici) : 3561
Usuaris octubre: 5212
Usuaris novembre: 5934 fins al moment
Usuaris novembre de l'any passat: 4850
Col·laboració amb Europeanya a través d'Hispana
Col·laboració amb la Biblioteca Digital Mundial: imatges d'obres valencianes

XARXES SOCIALS

YouTube

125 nous subscriptors
Nous vídeos: 12
33.987 visualitzacions
Procedència: 50% (Espanya). 50 % (Fora. País estranger amb més visualitzacions: México:
8,7%)
(Dades de 17.11.17)

Pinterest

Usuaris Bivaldi en Pinterest: 520 usuaris (com a exemple: UPV té 463 usuaris, la BNCatalunya 1039 y
tota Europeana 11465) S'ha produït un increment de 40 usuaris en els últims tres mesos.
(Dades de 29.11.17)
Instagram

127 imatges des de gener a novembre d'un total de 287, 245 seguidors
(Dades de 09.11.17)

Twitter

440 seguidors, 200 en 2017; Impressions de Tweets 36.727, visites al perfil 3448
(Dades de 09.11.17)
Facebook

3.462 m'agrada (3.429 seguidors actius)
Abast mitjà de les nostres publicacions per setmana: 811.
Estimació de l'abast total anual: 44.500.
Valoracions positives: 99%.
Publicitat orgànica (gratuïta): 100%
Perfil d'edat predominant: 34-44 anys (28%)
Procedència: 82% Espanya. 28% Fora
Hora i dia de la setmana de més impacte: divendres, de 20 a 21 h.
(Dades de 29.11.17)

ACTIVITATS CULTURALS
47.899 persones en visites guiades, entrada a exposicions i activitats de foment de la lectura com a
tallers literàries i trobades amb escriptors.
VISITES CULTURALS
Programa general de visites culturals de la BV: 14.149 visitants
Programa de visites escolars de les trobades amb autors i representacions teatrals: 4.400
Programa de visites educatives dels tallers: 3.000
Programa de visites educatives a les exposicions: 1.600
Visites especialitzades: 340
Visites X Jornada de Portes Obertes: 400

EXPOSICIONS
• Blasco Ibáñez, un valenciano universal (febrer-maig)
Any Blasco Ibáñez. Exposició en itinerància.
• Azorín (juny-octubre)
Any Azorín
• Miguel Hernández (setembre- gener)
• En temps de guerra: premsa i informació (octubre-enero)
Commemoració Congrés d'Intel·lectuals 1937
núm. de visites a les exposicions: 12.000

TROBADA AMB ESCRIPTORS. Antonio Muñoz Molina, Víctor Labrado, Luis Landero, Fani
Grande, Marta Sanz, Antonio Cabrera, Joan Olivares, Teresa Broseta, Miguel Calatayud i
Cristina Durán.
núm. d'assistents a les trobades: 3.000

TALLERS LITERARIS
•
•
•
•
•
•

Tallers: còmic, narrativa, poesia, el teatre, el periodisme i la biografia. 3000
places per a escolars
Taller dia del llibre infantil (02.04.2017)
Tallers dedicats a: Azorín, Joan Fuster i Miguel Hernández
Escriptors responsables
Cronistes del temps
Lectura i xarxes socials en família

núm. d'assistents als tallers: 3.000

ALTRES ACTIVITATS
• Conferències Club de lectura:
1. William Blake per Jordi Doce (12.01.17)
2. Joan Timoneda per Nel Diago (23.03.17)
3. Heródoto per Jordi Redondo (11.05.17)

•

Jornada Laberintos: sobre Adelita del Campo, Julián Antonio Ramírez i l'exili
republicà a França (13-14 novembre)

•

Jornada de Portes Obertes (29 de setembre)

•

Dia del Llibre Valencià: Homenatge a Joan Fuster (recital)

•
•
•

Taula redona Literatura i compromís (30 novembre)
Taula redona Premsa i compromís (14 desembre)
Visita del Màster de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de la UV

EXPOSICIONS EXTERNES
S'han prestat 13 documents per a 4 exposicions externes
S'ha rebut 83 peticions de reproducció per a ús públic (fotografies, arxius personals,portadas…) per
a incloure en altres exposicions, publicacions o documentals (aprox. 800 imatges)
ACTIVITATS EXTERNES
En La Sala d'Actes i l'Església s'han realitzat al voltant de 50 actes d'institucions i entitats culturals
amb més de 10.000 assistents en total.

