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LA COL·LECCIÓ
Els darrers mesos s’han treballat a fons els catàlegs de les principals distribuïdores de
continguts digitals (Libranda, Odilo, Bookwire, etc.) i d’alguns grups editorials, com ara
RBA. Tant en un cas com en l’altre el treball de selecció s’ha fet d’acord amb unes noves
línies de desenvolupament de la col·lecció, segons les quals s’han incorporat clàssics
antics i contemporanis i llibres en francès, a més d’ampliar l’oferta de revistes amb la
incorporació de capçaleres en castellà.
Els darrers mesos s’han elaborat també diversos aparadors temàtics a més a més dels
que ja són fixos: Per morir-se de por; BCon Ciència ficció; Addictes a les sèries o A la
recerca de la felicitat. Durant el mes de gener se n’aniran visualitzant altres : Premis
Nadal i Josep Pla ; BCN Negra i Detectius, inspectors.
D'altra banda, s’han incorporat 266 audiollibres més a la col·lecció eBiblio, que ja disposa
de 416 títols, 131 en català i 285 en castellà.
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ELS INDICADORS
Evolució mensual dels préstecs (any 2016):

Aquests són els títols més prestats a eBiblio-Catalunya entre gener i desembre:
Rànquing

Títol / Autor

Préstecs

1

La chica del tren / Paula Hawkins

1.088

2

Los besos en el pan / Almudena Grandes

614

3

La isla de Alice / Daniel Sánchez Arévalo

611

4

La noia del tren / Paula Hawkins

587

5

La amiga estupenda (Dos amigas 1) / Elena Ferrante

550

6

El amante japonés / Isabel Allende

528

7

La magia del orden / Marie Kondo

522

8

El guardián invisible / Dolores Redondo

467

9

Historia de un canalla / Julia Navarro

420

10

Manual para mujeres de la limpieza / Lucia Berlin

383

Podeu consultar la resta de dades i indicadors del servei a http://bit.ly/2iAbcBK.

FUNCIONAMENT GENERAL
Audiollibres
L’ús i funcionament dels audiollibres al servei de préstec digital eBiblio difereix dels de la
resta de tipologies documentals de la col·lecció (llibres i revistes).
Per localitzar-los fàcilment, trobareu la matèria Audiollibres ubicada al final de l’arbre de
matèries que mostra el total d’audiollibres que té el catàleg eBiblio. En cas de fer una
consulta per paraula clau al cercador, també es poden filtrar per matèria (veure Fig. 1).
S’identifiquen de la resta de documents perquè el botó prestar SE substitueix pel de
visualitzar.
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Fig.1. Cerca per paraula clau. El nombre d’audiollibres dels resultats de la cerca marcats en color groc.
Botó Visualitzar.

En relació a la normativa de préstec, els audiollibres són l’únic material que no
comptabilitza en el límit de préstecs simultanis que pot tenir l'usuari. Malgrat que és
necessària la validació de les dades d’usuari, els registres d’audiollibres no apareixen a
l’espai personal com la resta de préstecs. Tampoc a l’historial de préstec.
Els audiollibres poden descarregar-se al dispositiu de l’usuari sense cap tipus de
protecció i es mantenen sempre al dispositiu, fins que l'usuari decideixi eliminar-los o
esborrar-los. Formalment, no es tracta d’un préstec sinó d’una descàrrega permanent.
Respecte al funcionament de descàrrega, cal advertir que només funciona amb l’accés
web del servei (http://catalunya.ebiblio.cat). L’accés a través de l’app eBiblio per a
dispositius mòbils, tant iOS com Android, no permet la descàrrega d'audiollibres. Per
tant, les recomanacions són:
•Per a ordinadors personals, portàtils o MAC. Permet descarregar l’audiollibre utilitzant
qualsevol navegador, accedint al web del servei eBiblio i, després de validar-se, marcar el
botó visualitzar. El fitxer es descarrega a la carpeta Baixades de l’equip (veure Fig. 2)
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Fig. 2. Descàrrega de l’audiollibre Els cal·lígrafs. Resta emmagatzemat a la carpeta Baixades del PC fins que
l’usuari decideix eliminar-lo

•Per a dispositius mòbils (tauletes, telèfons intel·ligents, etc.). En aquest cas i,
excepcionalment, no es recomanarà l’ús de l’app eBiblio. S’accedeix al servei a través del
navegador Chrome o Firefox del dispositiu (veure Fig. 3.). Evitar l’ús del navegador nadiu
d’Android perquè no respon correctament.

Fig. 3. Accés al servei a través
del navegador dels dispositius
mòbils (avís: la descàrrega
d’audiollibres des de l’app
eBiblio no funciona)

Després de marcar el botó visualitzar, l’audiollibre es guarda a la memòria del dispositiu
mòbil. El nom de la carpeta/icona pot variar segons la versió dels sistemes operatius (per
la versió 5.0.1 d’Android cal anar a Fitxers per escoltar l’audiollibre). (veure figures 4 i 5)
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Fig 4. Icona “Fitxers” del
dispositiu mòbil on es
descarreguen els audiollibres
(Android 5.0.1)

Fig. 5. Fitxers d’audiollibres
descarregats al dispositiu mòbil

ENTREVISTES SOBRE EL PRÉSTEC DIGITAL
Us passem dos enllaços de dues entrevistes recents que han sortit als mitjans sobre el
préstec digital:
-“El proyecto eBiblio y su importancia en el desarrollo en España”. Libranda (Desembre
2016)
-"El bibliotecario digital". Entrevista a Jordi Llobet. (13 de desembre de 2016)

Per a més informació podeu adreçar els usuaris a la bústia:
e-biblio.cultura@gencat.cat
i per atendre consultes internes:
e-biblio.cultura@gencat.cat
gsb.ebiblio@diba.cat
adminebibliocat@bcn.cat
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