MEMÒRIA 2012
BIBLIOTECA
PÚBLICA DE MAÓ

INDEX
Introducció.......................................................................................................................4

1.- Serveis..........................................................................................................................4
a) Préstec............................................................................................................................4
b) Usuaris nous..................................................................................................................6
c) Actius............................................................................................................................6
d) Adquisicions..............................................................................................................6-7
e) Visitants.........................................................................................................................8
f) Mypc..........................................................................................................................8-9
g) Reprografia...................................................................................................................9

2.- Catàleg.........................................................................................................................9
a) Sistema de gestió de la biblioteca............................................................................9-10
b) Exemplars i títols...................................................................................................10-11
c) Catàlegs catalogats......................................................................................................11

3.- Activitats....................................................................................................................11
a) Adult.......................................................................................................................11-13
b) Infantil....................................................................................................................13-17
c) Visites.....................................................................................................................17-18

4.-Sala d’actes............................................................................................................18-21

5.- Arxiu..........................................................................................................................21
a) Fons antic i secció menorquina..............................................................................22-23

6.- Col·laboracions / publicacions..............................................................................23-26
a) Revistes.......................................................................................................................23
b) Premsa....................................................................................................................24-26

7.- Digitalització.............................................................................................................26

2

8.- Reunions...............................................................................................................26-28

9.- Pressuposts.................................................................................................................29

10.- Personal....................................................................................................................29

11.- Investigadors............................................................................................................29

12.- Bibliomaó............................................................................................................29-31

13.- Apèndix..............................................................................................................32- 59

3

INTRODUCCIÓ:
La Biblioteca Pública de Maó és un centre de l’administració que treballa en
col·laboració amb altres centres i biblioteques al serveis dels ciutadans i dels grups.

La seva missió és servir com a centre d’informació a tota la comunitat, ja que està
oberta a tot aquell que estigui interessat en fer-ne un bon us.
Té com a objectiu fomentar l’hàbit de la lectura i l’ús de les noves tecnologies de la
informació, per això es duen a terme diverses activitats i estan al servei dels clients
documents digitalitzats. A més de promocionar, conservar i estendre la cultura i la
llegua pròpia de Menorca, així com les de tots els grups socials que hi viuen. Per aquest
motiu hi ha una sessió dedicada als llibres que parlen de l’illa i llibres en varis idiomes
(català, castellà, anglès, alemany, àrab...). També s’ofereixen recursos per a la formació
permanent del ciutadans.
El fet de que es programin activitats a la Biblioteca, és amb l’intenció d’estimular l’ús
de l’oci per al cultiu de l’imaginació, la creació, l’esperit artístic, els valors universals
bàsics i els principis de convivència.

1. SERVEIS
a) Préstecs
La Biblioteca pública de Maó ofereix un servei de prestacions de diversos documents a
totes aquelles persones interessades en fer us de la documentació de la qual disposa.
Totes aquelles persones que vulguin consultar algun document poden fer-ho a la
Biblioteca, però amés, també s’ofereix un servei de préstecs a domicili.

El punt culminant en els préstecs el trobem en els llibres. Aquests exemplars son els
més demanats, tant per adults, amb una quantitat de 29227 llibres prestats, com per
nens, amb un total de 18526 llibres prestats.
Les xifres de préstecs de publicacions periòdiques també són molt demanades; 1291
préstecs per part de la població adulta, i 254 per part de l’infantil.

A part de persones individuals, també hi ha institucions que fan servir aquest servei. El
registre de llibres que han demanat les institucions, sumen una xifra de 193. Amés de
dues publicacions periòdiques.
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Com a dada total de préstecs durant el 2012, arribaríem als 49493 d’elements
bibliogràfics.

La Biblioteca també disposa d’arxius audiovisuals, els quals es divideixen entre àudios
(6685 préstecs) i vídeos o pel·lícules (25147 préstecs) juntament amb altes documents
electrònics com CD-ROM, DVD-ROM, etc. (6019 préstecs).

La demanda del préstecs es pot sol·licitar mitjançant l’autopréstec, és a dir, un mateix
pot seleccionar els llibre de préstec que vols emportar-se mitjançant una màquina que
llegeix els codis de barres. És necessari per això, tenir el carnet d’usuari de la
Biblioteca.
A través d’aquesta via s’han prestat 1925 publicacions bibliogràfiques i periòdiques, i
61 arxius audiovisuals.

Durant el 2012 hi ha hagut un total de 87325 préstecs al llarg de l’any. El màxim de
demanda ha estat el mes de Març, amb un total de 8469 prestacions, i el mes que menys
prestacions s’han fet es el desembre, amb 6171 préstecs.
Fent un repàs a l’any anterior (2011), on es van fer un total de 88968 prestacions, es veu
com el servei ha baixat la demanda un 1,5%.

No totes les devolucions es duen a terme en el termini establert per la biblioteca, sinó
que molts es tornen amb dies de retràs. Concretament son 24586 els lectors que s’han
atraçat en l’entrega el préstec. Comparant amb el 2011 on es van entregar 25380 després
del termini establert.

Quant als lectors no els dona temps acabar de llegir el llibre o arxiu que s’han emportat,
es pot dur a terme una renovació, la qual consisteix en ampliar el plaç d’entrega. El
2012 hi ha hagut un total de 4327 renovacions per parts dels usuaris de la biblioteca.
Si fem una comparació amb el 2011, en el que es van fer una renovació de 4145 arxius,
veiem que la xifra més recent, és major.
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El préstec interbibliotecari, és una manera d’oferir als clients, els documents d’altres
biblioteques. D’aquesta manera, s’amplia la disponibilitat d’arxius i és una bona manera
de cooperar amb altres biblioteques d’Espanya.
Aquest passat 2012 s’han efectuat des de la Biblioteca de Maó 257 préstecs de
documents originals, i 55 còpies. Així mateix, s’han rebut un total de 185 documents
originals, i 7 còpies per part d’altres biblioteques.
Aquestes prestacions sumen un total de 504 intercanvis de documentació entre
biblioteques.

b)Usuaris nous
Cada any la Biblioteca va adquirint més usuaris que fan servir les seves instal·lacions i
documents. Durant el 2012, els nous usuaris adults inscrits a la Biblioteca, varen ser 892
i 396 infantils. També van incorporar-se al servei 4 institucions. Finalitzant l’any amb
un total de 1292 usuaris més, que sumats als anys anterior, dóna un resultat de 21311
usuaris inscrits.

c) Actius
Actualment, hi ha 21 institucions que regularment fan prestacions a la Biblioteca. Un
total de 4185 adults i 1511 nens també són usuaris actius en el servei de préstecs. La
suma de tots els usuaris actius, és de 5717.

d) Adquisicions
Durant el 2012, s’han fet una incorporació de 543 llibres en llegua catalana, 1688 en
castellà, i 141 en altres llengües estrangeres com per exemple anglès i alemany entre
d’altres. Amb aquestes noves incorporacions, hi ha actualment un total de 85001 llibres
i follets disponibles a la Biblioteca, 69 manuscrits, i 4018 publicacions periòdiques.

En quant als documents sonors, s’han incorporat 375 discos compactes i 6 cassets, fet
pel qual, el nombre de document sonors disponibles és 4144.

Dins l’apartat d’audiovisuals combinats, hi ha hagut una incorporació notable de DVD
vídeo (729). Així doncs, hi ha 5885 documents audiovisuals a la disposició del públic.
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S’han fet varies incorporacions també en l’àmbit d’electrònica, tant de CD-ROM (25),
DVD-ROM (8) i altres suporta magnètics (3). Així es queda amb una suma de 723
documents.

De microformes i diapositives, aquest any no s’han fet incorporacions, així mateix, hi
ha a la Biblioteca un total de 10252 i 3964 documents respectivament.

No tots els documents de la Biblioteca son recents; podem trobar 1458 documents
anteriors al 1901.
78 documents son incunables, és a dir, es corresponen als que van ser impresos des del
1450 al 1500. 14551 pertanyen del segle XVI al XVIII , i 151 del segle XX (fins el
1960). També hi trobem 69 manuscrits del segle XIX.
La Biblioteca té a disposició del públic, 864 títols de revistes i 9 diaris, un d’aquests
diaris, és en format digital.

Davant l’era digital, la Biblioteca ha aplicat el servei de prestacions de llibres
digitalitzats. El 2012 s’han incorporat 7 llibres digitalitzats, arribant així a un total de
1036.

La biblioteca disposa de 42 llocs de lectura. Té una part destinada als lectors infantils i
juvenils, on hi ha 35 llocs de lectura i algun racó per a poder jugar. Hi ha també una
hemeroteca amb 33 llocs de lectura i una sala reservada a la investigació i/o al fons
local, on hi ha 42 llocs de lectura.
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e) Visitants
La Biblioteca pública de Maó, ha rebut 103879 visites al llarg de l’any 2012. A més de
tots els usuaris que han passat per la Biblioteca, també s’han fet visites guiades per a
escoles o altres entitats.

f) Mypc
A la Biblioteca hi ha 10 ordenadors a la sala de lectura. A la sala infantil- juvenil n’hi ha
3, i 6 a la planta baixa. Així doncs, a la Biblioteca de Maó, s’hi troben un total de 19
ordinadors a disposició del públic.

El passat 2012 han fet us dels ordinadors 1708 socis. D’aquests, 1158 eren adults, i 550
infants. 23453 sessions, que es corresponen a una hora per dia i per usuari. El servei
wifi s’ha utilitzat 3448. La pàgina web de la biblioteca, ha rebut un total de 13159
visites.
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A més d’ordinadors, també hi ha 4 televisors per a poder veure els documents
audiovisuals de la Biblioteca. I 4 mini cadenes per a escoltar els documents d’àudio.

g) Reprografia
La Biblioteca també ofereix el servei reprografia, on es fan còpies. Per a ser més
exactes, s’han fet un total de 10230 fulls fotocopiats i escanejats per la Biblioteca i 6053
fotocopies i documents escanejats per els usuaris.
Amés, també s’han subministrat documents mitjançant el correu electrònic.

2. CATÀLEG
a) Sistema de gestió de la Biblioteca
Durant l’any 2012 s’ha efectuat el canvi de versió del programa de gestió de la
biblioteca, des de la versió anterior a la versió web ABSYSNET, una versió orientada
als usuaris per tal de facilitar-los la consulta del catàleg, les reserves i renovacions de
préstecs i la formació d’una biblioteca pròpia amb la selecció d’obres, anotacions i
comentaris fets pel propi usuari.
També permet la integració dels documents que formen el catàleg de la biblioteca dins
d’altres catàlegs de major amplitud, com ara el Catàleg col·lectiu de biblioteques
espanyoles, o el catàleg col·lectiu de les Illes Balears. La inclusió dels registres en
aquests catàlegs afavoreix la difusió del patrimoni bibliogràfic Menorquí.
Així mateix, permet continuar amb els treballs de cooperació catalogràfica propis de
Rebeca, un projecte que fa uns anys que està en marxa i que permet un treball
bibliotecari mancomunat.

A la web de la Bibliloteca (www.bibliomaó.es) hi ha una pestanya on s’ hi veu el
logotip del nou catàleg, que rep el nom d’ Opac. Aquest server té com a finalitat
principal facilitar la recerca de llibres que té a disposició la Biblioteca. A més de cercar
llibres, també es poden sol·licitar reserves, fer sugerències, o consultar el préstecs que ja
s’havien fet amb anterioritat, així com renovar-los o saber quin és el dia d’entrega del
llibre.
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A l’hora de fer la recerca es pot introduir solament el títol, si es tenen pocs
coneixements sobre el llibre que es cerca, o es pot fer una recerca més estricta introduint
el títol, autor, editorial, llengua, tipus de material (si és un CD, un llibre...) etc. igual
que també es pot seleccionar a quin apartat pertany la lectura que es cerca.
A més, es pot fer una recerca a partir d’una etiqueta i veure a partir d’aquesta els llibres
que hi estan relacionats. Hi ha també una valoració per part dels lectors, les opinions
dels llibre més comentats o els llibres que consideren més valorats.

Hi trobem enllaços on es poden consultar diversos catàlegs a part del de la Biblioteca de
Maó, com és l’exemple de CABIB (Catàleg de les Biblioteques de les Illes Balears),
BPE (Biblioteques Públiques de l’Estat), ISBN (Base de dades de llibres editats a
Espanya), CCPB (Catàleg col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic Espanyol) per a la
consulta de llibres antics, o la Hemeroteca digital (Biblioteca virtual de Premsa
Històrica) i la Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic (Impresos antics,
manuscrits...) com a Biblioteques virtuals. Així s’amplia l’oferta de catàlegs i per tant
de documents a disposició del públic.

b) Exemplars i títols.
El títol d’un llibre és el nom que el seu autor li ha posat. En canvi, un exemplar, és la
quantitat que hi ha d’aquell mateix llibre.

A la biblioteca, de documents bibliogràfics (llibres i follets), hi ha 82008 títols i 85001
exemplars, tots ells automatitzats. A més, hi ha 69 unitats físiques de manuscrits.

De documents audiovisuals, hi ha a disposició del públic 9634 títols i 10029 exemplars,
del quals tots estan automatitzats.

Dins l’apartat de la col·lecció electrònica, hi trobem 513 títols i 720 exemplars.

La biblioteca disposa de 82 documents cartogràfics, és a dir, mapes i planos.
També hi ha 18 títols de microformes, i 10252 exemplars.
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Com a resultat de les xifres citades anteriorment, a la biblioteca hi ha 92256 títols i
106085 exemplars.
De publicacions periòdiques, hi ha 873 títols i 4018 exemplars. També disposa de 1036
títols de col·lecció electrònica: subscripcions, llicències, etc.

Així doncs, la biblioteca té a disposició del públic un total de 94165 títols de
documents, i 110103 exemplars.

3. ACTIVITATS
A la Biblioteca pública es duen a terme diverses activitats per a totes les edats a les que
hi poden assistir totes aquelles persones interessades. Son activitats enfocades a la
lectura.

a) Adults
Una de les activitats més destacades enfocades cap al públic adult, és el club de
lectura. Aquesta activitat començà a posar-se en marxa el 2008, i s’ha anat cultivant al
llarg de tots aquests anys. L’objectiu principal és posar en comú tots els coneixements i
les diverses opinions sobre un mateix llibre. Així doncs, es proposa una lectura - la qual
és recomanable haver llegit abans d’assistir a la reunió - sobre la que s’aportaran les
opinions de cada membre, i fins i tot, de vegades hi ha un entès en aquell tema que
aporta més coneixements sobre la lectura. El club de lectura és una activitat
reglamentaria, és a dir, els membres solen reunir-se una vegada al més.

S’han comentat llibres com La elegancia del erizo, Els Nikolaidis, La pell freda o Queda
la noche entre d’altres.

Es procura englobar temes variat per així poder tenir una visió més àmplia dels diferents
tipus d’opinió. El mateix passa en l’elecció dels llibres; s’intenta variar l’estil i la
nacionalitat dels autors per a veure així la gran varietat i les diferències que hi ha en la
seva manera d’escriure i de redactar els fets.
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Eliminado: d) Catàlegs
catalogats¶
La gran majoria de títols que té la
biblioteca estan informatitzats i
accessibles per a tothom, és a dir,
estan catalogats per la biblioteca
de Maó, i d’aquesta manera no fa
falta que una altre biblioteca
catalogui aquell llibre.

Dia 19 d’octubre es va fer la presentació del llibre El camino del perdedor, de Xavier
de Melo, un dinamitzador cultural que exposa tots els ensenyaments que li ha aportat la
seva experiència.

A més de la presentació de Xavier de Melo, també s’han presentat altres llibres, com
Pensamientos de un espíritu atormentado , de Manuel Caíña Vallejo, Cuando oyes la
voz de la Tierra de Kaori Ishihara o Nou viatge al Pirineu, de Núria Garcia Quera.

La Biblioteca Pública com a centre de informació que ha de facilitar l’accés a diferents
recursos i serveis que atenguin les necessitats d’educació i desenvolupament personal
de tots els sectors de la població independentment del sexe, la nacionalitat, l’estatus
social o econòmic, també ha d’atendre les necessitats de les persones recluses.
Com que el Centre Penitenciari de Menorca compta amb un espai destinat a Biblioteca,
però sense bibliotecari professional i amb dotació escassa de material, la biblioteca de
Maó va assumir la responsabilitat de col·laborar amb la presó facilitant-li els recursos
necessaris per a la formació integral dels reclusos .
Aquest any la col·laboració s’ha limitat al préstec trimestral de lots de material de
diferents continguts: literatura, còmics, cinema i els llibres necessaris per al
desenvolupament dels diferents tallers que es fan a la presó : pintura, filosofia, i estudis
primaris i ESO.
Personal del Centre Penitenciaria s’encarrega de la recollida i tornada dels lots i
mantenim contactes periòdics amb la coordinadora d’aquestes activitats per conèixer
les seves necessitats.
En el futur esperem desenvolupar aquesta relació per la importància que té, la lectura,
per a la reinserció d’aquest grup de persones.

b) Infantil
Els més petits també passen bones estones assistint a les activitats programades per a
ells.

El 24 d’octubre del 2012, un concurs de lletres i mots. Aquest consistia en lletrejar
paraules que s’usen o s’han usat a Menorca, però que no tenen perquè ser exclusives de
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Menorca. La final d’aquest concurs es va dur a terme el diumenge 4 de novembre a
Ferreries, aprofitant la coincidència del dia de la Fira del llibre en català. Hi van
participar 120 alumnes de tots els instituts de Maó, 20 alumnes per institut.

La biblioteca de Maó, amb motiu del Dia de la Biblioteca (24 d’octubre), va elaborar
una activitat relacionada amb el diccionari Alcover amb motiu del 150 aniversari de la
publicació del primer volum d’aquesta obra. Tot el primer cicle de l’Institut Pasqual
Calbó (195 alumes) van participar en aquesta activitat. Aquesta es va posar a disposició
de totes les biblioteques de la Xarxa.

La següent activitat es va dur a terme el juny del 2012, la qual consistia en una Gimcana
amb l’Institut Pasqual Calbó. Es va fer una aportació menorquina a la cultura catalana
del segle XVIII. Van cercar títols d’autors d’aquest segle, com Antoni Febrer i Cardona,
Vicenç Alberti, Joan Ramis i Ramis, etc. Finalment van llegir un fragment de les seves
obres i es van entregar els diplomes de participació. L’activitat va ser elaborada pel
departament de català de l’Institut Pasqual Calbó i Caldés de Maó.

Els tallers son activitats organitzades en motiu d’un esdeveniment perquè els més petits
puguin passar una estona entretinguda fent manualitats. El passat 18 d’abril de 2012 es
va dur a terme un taller en motiu de Sant Jordi, el qual consistia en elaborar de flors de
paper i dracs.

Pel mateix fet, també es convocà un concurs de punts de llibre, que mitjançant una sèrie
de requisits el jurat triava els guanyadors.
A la fotografia adjunta es poden veure els guanyadors del concurs de punts de llibre del
2012.
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Amés de fer les manualitats, els nens també obtenen el coneixement de perquè és
important el dia de Sant Jordi i què es celebra.

Una de les activitats que s’han duit a terme durant el 2012, va ser la d’elaborar un gran
collage per a decorar la sala infantil. Els participants més petits, havien de retallar
figures i papers per a poder-los enganxar al gran collage.
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Com no poden faltar, la Biblioteca de Maó també ha organitzat diversos conta contes a
la sala infantil.

Dia 28 de Març es va dur a terme ‘Explica’m un conte’, el qual anava adreçat als més
petits. També van convocar un seguit d’activitats i conte contes de “ Na Llibretina”, que
explicava aventures als menuts.
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Amés de conta contes, el públic infantil va poder assistir a una representació teatral a
la que s’intentava motivar a infants i joves a que s’apropin als llibres. Aquesta fou una
activitat lúdica i creativa a la qual es demanava la participació dels infants implicant-los
a col·laborar.

S’han fet un total de 13 activitats diferents per als usuaris de la Biblioteca.

c) Visites
Diverses persones externes a la Biblioteca han vingut a visitar les seves instal·lacions i a
interessar-se pels serveis que ofereix. Els grups que han passat per la Biblioteca, se’ls ha
fet una visita guiada perquè puguin saber totes les funcions i les disposicions de la
Biblioteca.

Han assistit a aquesta visita els següents grups:
- 40 alumnes de 4 d’ESO de l’IES Pasqual Calbó.
- 6 persones immigrants de Càrites
- Els alumnes de l’escola des Migjorn Gran
- 23 nens d’entre 8 i 9 anys, de 4 de primària, de l’escola Cormar.
- Alumnes de l’escola Mare de Déu de Gràcia
- 10 famílies amb nens de 2 anys
- Un grup de P-4 de Sa Graduada
- Un grup de P-3 de Sa Graduada
- 2 grups d’entre 6 i 7 anys, de La Salle
- Un grup del Col·legi Públic de Sant Lluís.
- Un grup de Sant Josep
- 24 nenes de P-4 del Col·legi Antoni Juan
- Un grup de 1er de batxiller de l’IES Pasqual Calbó
- Un grup de 6è de primària, de l’escola de Sant Climent.
- Dos gurps de l’escola d’Art
- Un grup del col·legi Sant Josep
- Un grup de l’escola Tramontana.
- Alumnes del col·legi Verge del Carme
- Un grup del Col·legi Mare de Déu del Carme.
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Com a conclusió de tots els grups citats anteriorment, s’han fet a la Biblioteca, un total
de 33 visites. 28 d’elles a escoles i instituts, i 5 a grups d’adults.

4. SALA D’ACTES
La sala d’actes és un lloc que la Biblioteca de Maó deixa a altres entitats, com per
exemple, l’ajuntament o al cinefòrum entre d’altres.

S’han realitzat 92 actes de diferents temes i motius.
Alguns grups han necessitat portàtil, projector, o accés a Internet, els quals han estat
facilitats per la Biblioteca.

Molts actes han estat per part del Cinefòrum. S’han fet actes com “Nosotros
alimentamos al mundo. Ciclo consumo responsable”, el qual ha ocupat tres sessions,
que van tenir una assistència de 28, 25 i 28 assistents respectivament.
Amés d’aquest acte, cada mes es duen a terme dues o tres sessions de Cinefòrum en que
el nombre de participant rondava entre 22 i 25.

El “Grupo de transición” també ha pogut gaudir de la sala d’actes de la Biblioteca de
Maó.

També ha fet us de la sala el Col·legi d’infermeres, per a dur a terme un curs que durà
tres sessions amb un total de 20 participants.

La universitat oberta per a majors també va fer us de la sala realitzant diverses
conferències.

Es va deixar la sala per a que es pogués fer una reunió presentació d’activitats de
temps lliure. I també per organitzar un campament.
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Qui també ha emprat la sala, ha estat l’assemblea Esquerra de Menorca. Igual que el
PSM.

La Conferència de “Asociación de mujeres en Igualdad de condiciones”, també va
tenir lloc a la sala d’actes de la Biblioteca, amb una participació de 60 persones.

Sporting Illa de Menorca també va utilitzar l’espai de la Biblioteca per a fer una
conferència.

La sala d’actes també ha estat a disposició de Agnisar, per a dur a terme una xerrada de
presentació del curs Ayurveda.

Es va dur a terme una reunió sobre el teatre clàssic.
Dues taules rodones organitzades per l’Institut del triangle de la mar blava.

S’ha aprofitat al sala per a fer xerrades sobre la salut o sobre malalties com el càncer i
els efectes de la quimioteràpia. Així mateix, la creu roja també ha fet us de la sala.

Reunions per establir l’organització de la plataforma en defensa de l’escola pública.

Amés de fer-se xerrades i conferències, també s’han fet presentacions de llibres.
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Com a resum, les associacions que han utilitzat la sala d’actes han estat els següents:
U.O.M.
Unió excursionista menorquina
Cineforum
Grup de transició.
Col.legi d’infermeres
Esquerra de Menorca
Escola d’Alimentación correcta
Asociació Dit i Fet
PSM
Associació de dones per l’igualtat.
Assoc. Espais familiars
Agnisar (escola d’Ayurveda)
Pàrodos i Prosopon-Teatre
Institut del triangle de la mar blava.
Associació dones contra el cancer de mama
Correos y telégrafos
Sporting Maonès.
Cooperativa Integral de Menorca
CCOO
Médicos del Mundo
Grafodescoberta.. Àngels Galvez
UIB
15 M
Xerrades terapèutiques
Comunitat Propietaris Costa de Sa Plaça
Fundació La paz es posible
S.O.M. Societat ornitològica de Menorca.
Ajuntament de Maó
La valoració que han fet els usuaris de la sala respecte aquesta ha estat d’un 4’75 sobre
5. Així podem veure la gratificació de les entitats en relació a l’espai que deixa la
Biblioteca.
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5.- Arxiu
L’Aixiu Històric de Maó, és un projecte compartit amb l’Ajuntament de la Ciutat i el
Ministèri d’Educació Nacional, que es materialitzà a partir del 1942. Els documents que
conserva l’Arxiu Històric de Maó ja eren emprats pels historiadors molt abans de que es
creés, quan encara eren vives les institucions que els originaven. Aquest es troba a la
biblioteca pública de Maó.

A partir de la pàgina web, es pot consultar l’inventari, en què figura el nom de cada fons
i el de les seccions que contenen, juntament amb el nombre d’unitats d’arxiu i les dates
extremes que abasta aquesta documentació. Altres camps que figuren a la base de dates
estan dedicats a noms de persona, topònims, dates extremes, continguts, tema o matèria,
notes i dades d’identificació. És possible fer recerques damunt tota la base de dades o
limitar-se a un camp concret, com per exemple, el de la Reial Gobernació, la Delegació
del Govern a Menorca, el Reial Patrimoni de Menorca, Computaduria, Protocols
Notarials, Llatzeret de Maó, A.I.S.S Administración Institucional de Servicions
Socioprofesionales, Universitat i Ajuntament de Maó, altres arxius i Microfilms.

Al llarg de l’any 2012 s’han fer diverses consultes a l’arxiu històric.
Altres arxius s’han consultat 42 vegades. Arxiu oficina i la Comptadoria d’hipoteques
3. De la Delegació del Govern s’han fet 57 consultes. De Fadigues se n’han fet 132, i
del Llatzeret 3.
S’han fet 20 consultes a la secció dels Protocols, 6 a la de Reial Governació, 61 a la de
Reial Patrimoni i 87 a la secció d’Universitat.
Així s’han fet un total de 414 consultes al llarg de l’any per part de 38 investigadors
diferents.
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a) Fons antic i secció menorquina
Als porxos del segon pis de la Biblioteca s’hi troben una gran quantitat de documents
antics conservats al llarg dels anys. Molts d’aquests documents son llibres procedents de
convents i monestirs que hi havia arreu de l’illa. Durant la desamortització de
Mendizábal, es va ordenar tancar tots aquests monestirs, i els llibres que hi havia allà,
van passar a ser la base per a formar la biblioteca pública de Maó. Molts d’aquests
llibres estan en llatí, encara que també n’hi ha en castellà i català. Són els que formen la
secció de Fons Antic. També hi ha una secció de manuscrits, alguns dels quals han estat
digitalitzats i es poden trobar amb facilitat a la pàgina d’issuu de la biblioteca de maó,
on es troba també la digitalització del Bien público. Aquests manuscrits no tenen autor
reconegut.
Però no tan sols hi podem trobar llibres, sinó que també hi ha diaris o revistes.
Els documents del fons antic també es poden consultar per a diferents entitats o
investigadors interessats.

Al registre del catàleg de fons antic, hi ha 87 títols i exemplars incunables. 1014 títols
són del segle XVI, 2595 del XVII, 5505 del segle XVIII, 5437 documents del XIX, i
151 del segle XX (fins el 1960). Així, obtenim que la biblioteca disposa de 14780
llibres i follets d’antiguitat considerable. També té 69 manuscrits del segle XIX.
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Hi ha una secció de llibres, diaris i revistes que van ser editats a Menorca o que tenen a
veure amb l’illa. Per això, es troben dins l’apartat de secció menorquina.

S’han fet 4 consultes dels manuscrits que hi ha guardats a la biblioteca, 422 consultes a
l’apartat de secció menorquina, i 532 consultes a la secció menorquina de revistes. Com
a conclusió, s’han fet un total de 958 consultes al dipòsit de porxos.

6.- Col·laboracions i mitjans de comunicació.

La Biblioteca també col·labora en diverses publicacions a revistes, com és l’exemple de
la revista Útil, o Àmbit.

També s’ha fet alguna intervenció en premsa com les diferents activitats que s’han duit
a terme o altres temes relacionats amb la gestió de la Biblioteca.
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S’ha dut a terme la publicació del punts de llibre guanyadors del concurs. Aquests punts
de llibre, un cop publicats, s’han repartit entre els usuaris de la Biblioteca.
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La Biblioteca és una entitat a disposició del públic, per això, els seus usuaris es poden
posar en contacte amb aquesta per a resoldre algun dubte. Per aquest motiu, té un
correu electrònic i un nombre de telèfon com a mitjans de comunicació amb els usuaris.
També disposa d’una pàgina de Facebook per a qualsevol informació d’interès. Les
preguntes més freqüents que es realitzen son sobre temes com els horaris en que
l’establiment està de servei, quins son els darrers llibres que han sortit, quina és la
data límit que tenen per entregar el seu préstec, etc.

Una sèrie de biblioteques d’Espanya col·laboren amb el servei “pregunte, la biblioteca
responde” contestant per torns les preguntes que els usuaris fan sobre diversos temes. A
la nostra biblioteca hem rebut un total de 83 consultes, la mitjana diària és de 0’23
consultes. Totes les qüestions que han arribat a la Biblioteca s’han respost.
24 d’aquestes eren en català (28’92%) , i les altres 59 (71’08%) en castellà.
No totes les qüestions son procedents de Menorca, sinó que provenen des de 53
províncies diferents ( 11 de Barcelona, 10 de fora d’Espanya, 2 de Girona, 5 de Madrid,
4 de València, 3 de Sevilla, etc.)

Els usuaris que han demanat els seus dubtes son de edats molt variades:
Edat

Preguntes realitzades

11-20

5 (6,02%)

21-30

13 (15,66%)

31-40

10 (12,05%)

41-50

10 (12,05%)

51-60

2 (2,41%)

+61

8 (9,64%)

Total de consultes especificant l’edat:

48 (57,83%)

Totes les preguntes s’han procurat contestar el més ràpid possible, fent una mitja d’un
dia i sis hores.
50 de les qüestions tractaven sobre biblioteques i documentació. 13 sobre
l’administració, la legislació o la política. 7 sobre història. 4 tractaven de llegua i
literatura. D’informàtica i Internet, de ciència i naturalesa i de llocs i gent, n’ hi havia
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dues de cada tema. Una d’ingenieria i tecnologies, una de pensaments i religions, una
també de salut i medicina i una darrera de viatges i oci.

Aquestes preguntes s’han fet mitjançant el correu electrònic, mitjà que s’ha utilitzat
unes 1266 vegades per a enviar informació.

7.- Digitalització
La digitalització, esta cada vegada més present en tots els àmbits de la nostra vida. La
facilitat d’accedir a l’informació que ens interessa és major. Per aquest fet, la Biblioteca,
durant aquest any ha realitzat la labor de digitalitzar tot un diari es va publicar durant
molts anys. Es tracta de “El bien público”, el qual s’ha anat passant del format imprès
en paper, al digital. Aquest diari en paper es torba igualment guardat a la Biblioteca,
juntament amb altres documents de molta antiguitat. D’aquesta manera, tota la gent
interessada en consultar aquesta informació ho pot fer des de l’ordinador consultant la
pàgina de premsa històrica del ministeri, on hi trobarà altres títols que s’han digitalitzat
anteriorment. (http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd). Aquest diari
engloba les noticies més rellevants des del mes de març 1873 a 1839. “El bien público”
esta editat en versió digital a la pàgina de premsa històrica del ministeri

Molts documents antics que ha digitalitzat la biblioteca es poden trobar a la pàgina
d’ISSUU de la biblioteca (http://issuu.com/bibliomao). Els documents que es pengen a
la pàgina no tenen dret d’autor degut a la seva data de creació.

8.- Reunions. Extensió bibliotecària / col·laboració i cooperació.
Els serveis bibliotecaris poden aplicar-se també a l’atenció d’institucions i grups de
ciutadans, de diferents maneres.

Cal destacar-ne:
Comissió Tècnica de Delegació de Competències
Aquesta comissió sancionà els treballs d’inventari i reconeixement de la Biblioteca
Pública, l’Arxiu Històric i el Museu de Menorca necessaris per a l’assumpció del
traspàs de la gestió d’aquests centres culturals des del Govern de les Illes Balears al
Consell Insular de Menorca.
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CTIB. L’aportació d’aquesta biblioteca als treballs d’aquesta comissió tècnica de
biblioteques de Menorca durant el 2012 ha estat orientada a la redacció del Reglament
de Biblioteques de Menorca que s’acabà de redactar l’any següent.
CQAD. Grup de Treball d’àmbit balear, aquesta comissió tracta de regular el flux de
documentació, des de les oficines administratives als arxius intermigs i definitius.
Aquest Arxiu de Maó ha assistit a tres reunions durant el 2012, un fet que ha suposat la
posada en marxa definitiva d’aquesta comissió
Xarxa. La biblioteca assisteix a les reunions regulars de les biblioteques públiques
menorquines per tal d’aportar-hi, compartir i estendre l’ús dels mitjans i recursos que en
té, d’acord amb la necessitat que tota biblioteca té de cooperació amb altres centres
similars.
Ministeri d’Educació i Cultura. La biblioteca participa en diferents programes
impulsats per aquest ministeri.
La Biblioteca col·labora en les Estadísitques anuals de Biblioteques públiques, amb el
sistema de catalogació compartida REBECA. També amb diversos catàlegs, com el
catàleg col·lectiu de les biblioteques públiques de l’Estat i el del patrimoni bibliogràfic
espanyol.
A més, també coopera amb el portal de premsa històrica digitalitzada de “el bien
público (70.000 imates), el noticiero i el liberal.
Té contacte amb diversos diaris de Menorca, com l’Última hora o el Menorca, així
com també en té amb les revistes Àmbit o Útil, a les quals s’hi fan publicacions
periòdiques.
CAIB. Aquesta entitat promociona “Viu la Cultura”, un programa d’activitats per a
grups d’escola, en el que la Biblioteca també hi col·labora.
Així com la biblioteca fomenta la cultura i les visites de les escoles a les seves
instal·lacions, també coopera amb els instituts comprant més exemplars de les lectures
obligatòries que demanen. D’aquesta manera els alumnes tenen a disposició els llibres
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que han de llegir de manera obligatòria per al curs educatiu sense haver de comprarse’ls.
Coopera també amb l’Institut Nacional d’Estadístiques, ajudant a realitzar les
estadístiques de biblioteques a nivell nacional.
La Biblioteca també té relació amb el centre penitenciari de Menorca, al qual va
realitzar una circulació de lots de llibres per a l’atenció de la població reclusa.
Ha estat en contacte també amb els Tallers Islados, que s’interessa en la cultura de
Menorca i sobretot per la literatura i l’art.
Així mateix, el Fons Menorquí de Cooperació ha duit a terme, juntament amb la
Biblioteca una circulació de lots de llibres “per a entendre i canviar el món”.
L’associació T.E.A Menorca (associació de familiars de persones amb trastorn de
l’espectre autista), va acordar amb la Biblioteca la realització de l’activitat de contacontes el dia de l’autisme. Així com també ho va fer amb la fundació per a persones
amb discapacitat Illa de Menorca FPDIM.
Coopera amb l’equip d’atenció primerenca Vicenç Arnaiz per a fer activitats de contecontes a la Biblioteca, com va ser l’exemple de “Explica’m un conte”.
La Biblioteca també ha estat en contacte amb la fundació coca-cola, ja que és la que
promou els premis de teatre Buero Vallejo.
A més de totes les entitats nombrades anteriorment, també col·labora amb l’ajuntament
d’Alaior i amb el de Maó, amb els serveis socials i les parelles lingüístiques.

9.- Pressuposts.
El fet de que la biblioteca sigui una entitat pública significa que rep finançament del
Consell Insular i de l’Administració estatal. Durant el 2012 el Consell Insular ha cobert
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els despeses de personal, d’adquisició bibliogràfica, d’instal·lacions, d’automatització i
d’altres despeses, pagant així una quantitat de 439283 €. A més, l’administració estatal
també ha fet un pago de 320€ per les adquisicions bibliogràfiques.
Les despeses d’inversió (25698 €) s’han utilitzat en el sistema informàtic, la qual ha
estat finançada pel Consell Insular.
Així, el total de despeses entre les despeses corrents i les d’inversió, son de 465301€.

10.- Personal
Durant l’any 2012 la Biblioteca ha patit una davallada del 30% a la plantilla de
personal. La supressió del pla d’inversions de la Conselleria d’Educació i Cultura del
Govern Balear ha significat la pèrdua de tres persones que hi treballaven.
La plaça deixada per la jubilació el mes de setembre de Belén Sanz Cuesta, auxiliar
administratiu, que resta sense cobrir, afegeix una altre persona a aquesta pèrdua. L’any
2011 la biblioteca comptava amb una plantilla de 13 persones, en canvi van acabar el
2012, només 9.
Eliminado: Investigadors

11.- (cartes a) Investigadors.

Eliminado: t amb

Associades a l’Arxiu, al fons antic. o la secció menorquina el 2012 s’han atès 69

Eliminado: a

consultes d’investigadors per email.

Eliminado: ja que normalment
són els que hi estan interessat. O
Eliminado: amb e

Gràcies al servei d’informàtica hi ha molts investigadors que no han de desplaçar-se per
a consultar el catàleg, ja que està a disposició a la pàgina web de la biblioteca, i es pot

Eliminado: Consultes de llibres
de
Eliminado: que ja no s’editen,
diaris antics...

demanar informació a través del correu electrònic. A més, s’escanegen els documents
antic que es sol·liciten i s’envien a través del mail.

12.- Bibliomaó
Ja fa uns anys que la Biblioteca disposa d’una pàgina web. En aquesta s’hi van penjant
les noticies dels esdeveniments i els actes que es duen a terme a la Biblioteca. A més,
també hi ha el racó del lector, apartat on s’hi comenten llibres que tracten o que estan
editats a Menorca, i el club de lectura, on s’hi van comentant els llibres que s’han de
llegir i els que ja s’han llegit. Argumentant una mica el resum de llibre o les diverses
opinions que s’han donat respecte aquest.
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A partir de la web es poden fer recerques de llibres. Es pot veure quin son els llibres que
la Biblioteca té a disposició dels seus usuaris i cercar si hi ha el llibre que es necessita.
Això és una eina molt útil per a poder fer un préstec d’un document.
Així mateix, a la web es poden consultar els serveis que ofereix la Biblioteca, l’agenda
de les activitats que realitzaran, l’arxiu històric, la biblioteca digital o alguns enllaços
d’interès.

Amés si es vol fer algun tipus de consulta, també està a disposició dels usuaris, un
nombre de telèfon i un correu electrònic de contacte per a fer qualsevol tipus de
comunicat a la Biblioteca. El 2012 s’han atès 38 cartes rebudes a l’adreça de la
pàgina web.

S’han rebut un total de 13.159 visites a la pàgina web de bibliomaó.com. Un 40,81%
son visites de persones que no havien visitat la pàgina abans. L’altre tant per cent restant
(59,19%) es corresponen a usuaris que ja avien entrat a la pàgina amb anterioritat.

Opac és el nom que rep el nou catàleg de la Biblioteca. Han accedit a l’Opac des de la
pàgina web, 4.297 vegades. I s’han registrat 5.459 recerques dins el catàleg que té la
biblioteca a disposició del públic. S’han fet 678 visites per part des usuaris, i s’han
visualitzat 21856 documents. A més s’han fet descàrregues de 96 documents.
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13.- Apendix
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