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Novembre de 2017
CLUBS DE LECTURA
Per tal de donar suport als clubs de lectura de les biblioteques, abans de l’estiu es van
recopilar els títols més demanats des dels diferents serveis (107 en total) dels quals n’hi
havia versió digital i se n’han adquirit 5 llicències de cadascun perquè les biblioteques
puguin oferir-ne la versió digital als membres dels clubs.
Per treure el màxim de profit d’aquest material, és aconsellable que els programadors
dels clubs de lectura consultin l’oferta disponible a eBiblio Catalunya, amb l’objectiu
d’oferir aquesta opció als membres dels clubs. Així mateix, si els cal disposar d’alguna
obra que ara no es troba disponible a la plataforma podeu fer la sol·licitud a l’adreça
següent (e-biblio.cultura@gencat.cat) i en cas de comptar amb la versió digital
s’adquirirà.

D’altra banda, us informem que estem estudiant la possibilitat de comptar amb una
aplicació específica dins de la plataforma que permeti dinamitzar els clubs de lectura a
través d’aquest espai.

LLISTES DE DOCUMENTS
Llistes de documents
L’eBiblio permet l’opció de crear llistes personals privades i públiques. Aquestes últimes,
tothom les pot recuperar. El personal de la biblioteca pot crear llistes públiques i
identificar-les amb el nom de la biblioteca, per exemple.
Algunes llistes es poden guardar i també recuperar la URL per tal de poder incloure-les
en qualsevol notícia web, agenda web, guia de lectura digital, blog, ...
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Recuperació de les llistes
Per a recuperar totes les llistes públiques cal deixar la caixa de cerca buida i clicar a
"cercar". Sota la caixa de cerca es pot veure el nombre de documents per formats i
l’última opció és la que correspon a les llistes públiques.

Les llistes apareixen ordenades per nombre de visites:

Les llistes també apareixen quan es realitza una cerca, p. e. Matèria: “Òpera”
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Guardar i enllaçar les llistes
Les llistes no es poden guardar directament, però sí que es poden guardar, i recuperar,
utilitzant l’opció de guardar les cerques. Així, cal cercar la llista amb la caixa de cerca
buida, entrar dins la llista que ens interessi, seleccionar el format (no es poden guardar
llistes amb més d’un format) i finalment clicar l’opció “Guardar recerca”

Aquesta cerca es guardarà dins “Recerques” del vostre espai personal amb el nom
“numeroInformatico: (“codi numeric” “codi numèric” ...).

Amb l’opció “Compartir” es pot enviar un correu-e amb l’enllaç directe a la llista
guardada.

Aquest enllaç és el que es pot utilitzar per a fer-ne difusió via web.

FUNCIONAMENT GENERAL
Enllaços a cerques per fer guies de lectura, recomanacions, butlletins de novetats, etc.
A les biblioteques elaborem materials per prescriure lectures o consultes segons
necessitats informatives diverses. De fet, és pràctica habitual, la preparació de guies de
lectura, guies temàtiques, de novetats, recomanacions, etc.
Des de la doble realitat física i virtual de la societat actual, aquests materials s'acostumen
a fer en versió paper i digital. Un avantatge de l'edició digital és la facilitat per fer
enllaços directes al registre bibliogràfic o a un conjunt de registres, facilitant així, als
usuaris la disponibilitat dels títols de forma immediata.
El catàleg eBiblio permet fer dos tipus d'enllaços:
Enllaç a un únic títol. En aquest cas, s’ha d’anar al registre del títol en qüestió i copiar
l’adreça URL que apareix al marcar la imatge del clip (veure fig. 1 )
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Fig. 1. Enllaç a un únic títol

Enllaç a un conjunt de títols. Requereix de més dificultat perquè cal construir l'URL
(enllaç) a partir dels conceptes de cerca.
Heu de mantenir l’estructura de l’URL que proporciona la plataforma eBiblio i substituir
els conceptes que es volen enllaçar de la següent manera:
En blau el que s’ha de mantenir igual i en vermell el que podem substituir segons cerca:
http://catalunya.ebiblio.es/opac/?query=riera+penyora
Altres exemples segons tipus de cerques:
-Cerca per paraula clau o paraules claus
http://catalunya.ebiblio.es/opac/?query=mendoza+prodigios
Per a cerques simples limitades
-Cerca per títol:
http://catalunya.ebiblio.es/opac/?simpleCriteria=fndPartTitle&query=secret+balena
-Cerca per matèria:
http://catalunya.ebiblio.es/opac/?simpleCriteria=fndPartSubject&query=ciència+ficció
Cerca per autor:
http://catalunya.ebiblio.es/opac/?simpleCriteria=fndPartAuthor&query=silvia+soler
-Per a cerques avançades
Per la complexitat de la construcció de l’enllaç, recomanem fer ús del procediment
descrit al butlletí núm. 10, que permetia obtenir l’URL directament (consulteu apartat
Funcionament general del butlletí 10).
Cal advertir que, per al conjunt de les cerques, els resultats no seran únics i s’ordenaran
per pertinença. Per tant, els primers de la llista seran precisos però a partir d’aquests, es
mostraran altres títols no pertinents.
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ELS INDICADORS
PRINCIPALS DADES D’ÚS

Extracció de les dades: 10 octubre 2017

DESTAQUEM
Durant el període 1 de gener-30 de setembre de 2017, la ràtio de préstecs per exemplar
disponible dels títols en llengües estrangeres ha superat de manera sensible la mitjana
general (on se situarien els préstecs en català i en castellà):

Extracció de les dades: 10 octubre 2017

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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