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Imatge interior de la Biblioteca Antoni Tort

La Biblioteca Antoni Tort romandrà tancada els dies 16 i 17 de
novembre per canvi del sistema bibliotecari

Dimarts 10 de novembre de 2009

La Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona modernitza
el seu sistema informàtic de gestió bibliotecària

La Biblioteca Antoni Tort és una de les 192 biblioteques i 9 bibliobusos de la Xarxa
de Biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona que disposaran a partir del
18 de novembre d’un nou sistema informàtic de gestió bibliotecària.

Per aquest motiu, la biblioteca municipal romandrà tancada els dies 16 i 17 de
novembre, ja que durant aquest dos dies es carregaran totes les dades al nou
programa informàtic. A més, tampoc es podran realitzar renovacions de préstec,
reserves de documents ni sol·licituds del carnet de biblioteca des del web de la
Xarxa. Un altre efecte del canvi de sistema informàtic és l’aturada del servei de
préstec interbibliotecari, que va començar el passat 12 d’octubre i que s’allargarà
fins al 18 de novembre.

El nou programa que funcionarà a partir del 18 de novembre, anomenat Millenium,
és propietat de l’empresa nord-americana Innovative Interfaces, i substituirà l’actual
sistema VTLS, present a les biblioteques des de 1990. En sistema Millenium
permetrà mantenir les tasques i serveis habituals de les biblioteques des d’una
plataforma tecnològica actualitzada, i a més oferirà avantatges a la tasca diària de
les més de 1.000 persones que integren la plantilla de la Xarxa de Biblioteques
Municipals i als seus usuaris. Facilitarà la gestió dels tràmits bibliotecaris, alguns
dels quals es realitzaran de forma automàtica des del sistema, com ara els avisos
recordatoris per correu electrònic de devolucions de documents, reserves
disponibles o cancel·lades i reclamació de documents. A més, els usuaris que es
registrin al web de la Xarxa disposaran d’un espai personal on consultar les llistes
de títols que alguna vegada s’han endut en préstec, guardar les seves cerques
preferides al catàleg o valorar els llibres que han llegit.

Un altre efecte del canvi de sistema informàtic és l’aturada del servei de préstec
interbibliotecari, que va començar el passat 12 d’octubre i que s’allargarà fins al 18
de novembre.

Amb el nou sistema, canviarà la política de préstec bibliotecari. Així, a partir
d’aquest dia es podran prestar fins a 30 documents, 15 en format paper i 15 en
format audiovisual. A més, el temps de préstec s’allargarà fins a 30 dies (fins ara el
termini de préstec era de 21 dies per als llibres i 7 per als audiovisuals).
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Cal assenyalar que durant els dies 16 i 17 de novembre, també es durà a terme una
actuació de millora de l’enllumenat a la sala de finestrals de la Biblioteca.
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