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Imatge interior de la Biblioteca

La Biblioteca Antoni Tort va rebre 88.546 visites l’any 2008

Dijous 5 de febrer de 2009

La mitjana diària de visites ha estat de 310 persones

La Biblioteca Antoni Tort ha rebut durant l’any 2008 la visita de 88.546 persones en
286 dies de servei. Així, en les prop de 2.000 hores de porta oberta, la Biblioteca ha
tingut una mitjana diària de 310 visitants, dels quals 59 han fet ús del servei de
préstec, 26 han utilitzat el servei d’internet i ofimàtica, i 3 s’han fet el carnet de
biblioteca pública, a més de llegir diaris i revistes, consultar obres temàtiques,
participar en activitats, etc.

De les 7.189 persones que tenen el carnet de la biblioteca (una xifra que suposa el
28% de la ciutadania castellarenca), el 41% ha utilitzat el servei de préstec. Les
persones d’entre 26 i 60 anys són les més actives a l’hora d’utilitzar aquest servei:
llibres de la secció d’adults, de la secció infantil, revistes i documents electrònics,
per aquest ordre de preferència.

D’altra banda, la Biblioteca ha incrementat el fons de la col·lecció amb,
aproximadament, 2.282 llibres, 782 audiovisuals i 97 cd-rom, fent un total, a 1 de
gener de 2009, de 38.439 documents (24.669 llibres per a adults, 6.835 llibres per a
infants, 3.434 vídeos i dvd, 2.626 cd i casset, 864 cd-rom i multimèdia i 11
documents diferents, siguin mapes, partitures, etc.). Quant a les revistes, de 210
títols de revistes en suport paper, s’han rebut 4.507 exemplars. També hi ha accés a
13 recursos de d’informació d’accés en línia, subscrits per la Diputació de
Barcelona.

Més de 36.000 préstecs

En total, l’any 2008 s’han prestat 36.888 documents: 9.986 llibres d’adults, 10.046
llibres d’infants, 10.986 vídeos i dvd, 2.599 cd, 705 cd-rom i multimèdia, i 2.557
exemplars de revistes. Tot i que, si es compara amb el fons existent, s’han prestat
més llibres infantils que d’adults, els documentes que menys temps han estat a la
Biblioteca són els vídeos i dvd, ja que d’un fons de 3.434 unitats s’han fet 10.986
préstecs, una mitjana de 3,5 vegades per pel·lícula.

Quant a llibres que han passat pel servei de préstec interbibliotecari, cal dir que es
manté el ritme d’enviar més que no pas rebre. Es van demanar 283 llibres, mentre
que 563 es van enviar a d’altres biblioteques.

L’hora de més préstec continua sent de 6 a 7 de la tarda, seguida d’11 a 12 del matí,
i la tercera hora amb més préstec és de 5 a 6 de la tarda. Les tardes són també el
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moment del dia en què es reben més visites; una mitjana de 198 visites diàries,
mentre que als matins la mitjana de visites ha estat de 112. Els mesos de més
afluència de públic han estat els d’octubre i novembre, seguits de maig i abril.
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