Núm. 9
Maig de 2017
COMUNICACIÓ
Hem rebut alguns exemples de la campanya de comunicació que us vam anunciar en el
darrer butlletí.
Biblioteca José Escudé (Santa Bàrbara)

Biblioteca de Tortosa

Biblioteca Sabastià Juan Arbó (Sant Carles de la Ràpita)

Biblioteca Carles Rahola (Girona)
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Biblioteca Sant Adrià (Sant Adrià de Besòs)

Biblioteca Les Voltes (Sant Vicenç dels Horts)

Biblioteca Central de Cornellà

Biblioteca Terra Baixa d'El Vendrell

Si hi ha més experiències que vulgueu explicar, ens les podeu fer arribar a
aporta@bcn.cat.
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PRÉSTEC
Des del 27 d'abril s'ha ampliat fins a 4 el número de documents que els usuaris d'eBiblio
poden tenir a la seva disposició simultàniament. Arran de l’increment notable en l’oferta
bibliogràfica que es va fer a principis d’any, amb els llibres en idiomes (anglès, francès i
alemany), les lectures obligatòries escolars i les revistes en castellà, que s’han afegit a les
que ja s’oferien en llengua catalana, s’ha ampliat el número de documents que un usuari
pot tenir alhora a la seva disposició al dispositiu mòbil.

ELS INDICADORS
Comparativa del primer quadrimestre de 2016 i de 2017 de les principals dades
estadístiques:

LA COL·LECCIÓ
El darrer any s’ha apostat de forma clara per ampliar l’oferta bibliogràfica d’eBiblio.
Per aconseguir-ho s’ha adoptat un canvi d'estratègia en la contractació de les
llicències, reduint-ne de forma dràstica el nombre adquirit per a cada títol. El barem
acordat inicialment ha passat d’una mitjana de 30 llicències per títol a una mitjana de
7 llicències; l’estalvi en el nombre d’exemplars, s’ha reconduït cap a l’increment del
nombre de títols, és a dir, cap a la possibilitat de disposar d'una oferta més diversa i
d’experimentar amb més àrees temàtiques o gèneres literaris.
Cal precisar, tanmateix, que aquest esforç per enriquir el catàleg d’eBiblio sovint es
veu limitat per dos factors derivats del sector editorial: d’una banda, l’opció
estratègica d’alguns segells de no publicar les versions digitals de les seves obres; i de
l’altra, el desinterès d’algunes petites i mitjanes editorials per ésser presents a la
plataforma. Tot i això, nosaltres treballem per guanyar la confiança dels que encara
no hi participen i garantir la disponibilitat d’alguns autors que ara no tenim en el
catàleg.
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Mensualment, s’incorporen un centenar de novetats, majoritàriament de ficció, però
també de coneixements i infantils. L’oferta de títols en anglès s’ha actualitzat aquest
mes d’abril en un centenar d’obres d’autors anglesos i es van obrint altres camps amb
la voluntat de captar nous públics:
-les lectures de batxillerat, destinades als estudiants de secundària
-la introducció de textos acadèmics, destinats als estudiants universitaris
-les revistes en castellà, destinades al públic general
-llibres sobre el món de la lectura, com a pol d’atracció estratègic per als mateixos
professionals de les biblioteques públiques i del sector del llibre i la lectura, etc.

Amb els aparadors de recomanacions i temàtics, que es van renovant constantment,
intentem donar visibilitat a aquest treball amb el fons i mostrar als usuaris la
diversitat de títols disponibles a la col·lecció. En aquest sentit, ens agradaria que a
través de la bústia d’eBiblio ens féssiu arribar les vostres propostes per millorar
col·lecció, així com els suggeriments que us puguin fer els usuaris.

FUNCIONAMENT GENERAL
Àrea d'usuari d'eBiblio
Des de l’àrea d’usuari, una vegada identificat amb les dades d’accés a eBiblio, l’usuari pot
realitzar diferents accions:
-gestions vinculades al préstec com les reserves, l’historial de préstecs i els préstecs
actius
-funcions relacionades amb les consultes a l’OPAC com guardar cerques i gestionar llistes
de fons
-altres funcionalitats com les propostes de compra i la recepció de notificacions
El conjunt de les accions varien segons els dos tipus d’accés al servei: versió web o app
eBiblio.
Des de la VERSIÓ WEB, a l’àrea d’ El meu compte, es poden dur a terme totes les accions

Fig. 1. Gestions i funcionalitats d’El meu compte des de l’accés web a eBiblio
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-Préstec en línia: permet consultar els títols prestats per accedir a l’opció de descàrrega
o lectura en streaming (visualitzar), retornar per a les lectures en streaming, conèixer la
data d’expiració del préstec i/o activar les renovacions, si s’escau.
-Reserves: permet gestionar les reserves, conèixer l’estat de les reserves (en espera,
avisat, caducada) i, si es desitja, eliminar-la.
-Historial de préstecs: permet consultar tots els préstecs anteriors de l’usuari i eliminarlos.
-Les meves llistes: permet gestionar les llistes creades per l’usuari, eliminar-les, consultar
els títols afegits i/o eliminar un títol de la llista.
-Proposta de compra: permet a l’usuari fer propostes de títols per adquirir i veure la
resposta a la seva petició. L’equip que gestiona la col·lecció digital d’eBiblio s'encarrega
del manteniment d’aquesta funcionalitat i de la resposta a l’usuari.
-Recerques: permet conservar les cerques realitzades a l’OPAC sempre que l’usuari faci
les cerques identificat i durant la mateixa sessió. L’usuari pot decidir emmagatzemar les
cerques que, en aquest cas, passen a cerques guardades (fins a un màxim de 20). Des de
l’apartat de Recerques també les pot compartir amb altres usuaris a través del correu
electrònic.
-Notificacions: és una funcionalitat nova de la darrera versió de la plataforma. Permet a
l’administrador del servei enviar notificacions als usuaris, per correu electrònic o a l’àrea
de l’usuari. Tot i que l’usuari pot visualitzar la funció al seu compte, en aquests moments,
no hi ha notificacions enviades. En estudi d’ús.
Des de l’APP eBiblio, l’usuari només pot realitzar les accions vinculades al préstec
(préstecs en línia, historial de préstecs, reserves).

Fig. 2. Menú de funcions de l’app
eBiblio per a sistemes Android

L’opció Compte del menú de l’app només permet desactivar l’usuari per tornar a validarse a l’app amb un usuari diferent. No incorpora cap de la resta de funcions indicades a la
versió web. Les accions de creació de llistes, conservar cerques o proposar compres no
són actives des de l’app. Per dur-les a terme, l’usuari hauria d’accedir a l’àrea d’usuari
d'El meu compte de la versió web del servei.
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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