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Interior de la Biblioteca Antoni Tort

La Biblioteca Antoni Tort va rebre més de 96.000 visites l’any 2009

Dimecres 24 de febrer de 2010

La mitjana diària de visites ha estat de 337 persones

La Biblioteca Antoni Tort ha rebut durant l’any 2009 un total de 96.835 visites en
287 dies de servei. Així, en les prop de 2.000 hores de porta oberta, la Biblioteca ha
tingut una mitjana diària de 337 visitants, dels quals 56 han fet ús del servei de
préstec, 25 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.

Com és habitual, el servei més utilitzat per les persones que tenen el carnet de la
biblioteca (un 28% de la població castellarenca), és el de préstec. Així, el 41% dels
usuaris de la Biblioteca que disposen del carnet han fet servir aquest servei durant
l’any 2009. D’entre les persones usuàries del servei de préstec, les més actives són
les d’edats compreses entre els 26 i els 60 anys, que han sol·licitat llibres de la
secció d’adults, de la secció infantil, revistes i documents electrònics, per aquest
ordre de preferència.

Val a dir que, el 2009, la Biblioteca ha incrementat el fons de la seva col·lecció en
prop de 2.000 documents, especialment llibres d’adults, llibres infantils i fons
musical. Pel que fa a les revistes, l’equipament ha rebut 132 títols de revistes en
paper, 12 dels quals corresponen a premsa diària. A més, hi ha accés a 16 recursos
d’informació d’accés en línia, subscrits per la Diputació de Barcelona.

Finalment, cal assenyalar que l’hora de més préstec continua sent de 18 a 19 hores,
seguida d’11 a 12 del matí, mentre que la tercera hora amb més préstec és de 5 a 6
de la tarda. Les tardes són també el moment del dia en què es reben més visites; una
mitjana de 205 visites diàries, mentre que als matins la mitjana de visites ha estat de
132. El mes de més afluència de públic ha estat el d’octubre, seguit dels mesos de
març i novembre.

Més de 4.300 persones participen a les activitats organitzades per la Biblioteca

Un total de 4.364 persones han pres part d’alguna de les 163 activitats que s’han dut
a terme per iniciativa de la Biblioteca Antoni Tort. La majoria de les activitats
programades han estat exposicions (47) i visites organitzades (40), tot i que també
destaquen les 24 Hores del Conte que s’han realitzat, el mateix número de visites
escolars que ha rebut l’equipament.
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Els actes que més públic han aplegat han estat les exposicions, que han comptat amb
1.107 visitants, seguides de les Hores del Conte, on han assistit 1.078 persones.
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