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La nova Biblioteca de Manlleu
triplica els usos des de la seva
inauguració
En aquests dos mesos i mig de funcionament
els diversos serveis que ofereix la Biblioteca
(consulta, préstec, connexions a Internet, wifi,
activitats) han augmentat respecte el 2015
(oct.-des.) una mitjana d’un 208,8%, triplicant
en xifres totals els resultats
La Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA ha fet recompte dels usos que
ha tingut des del 14 d’octubre fins al 31 de desembre de 2016 i els ha
comparat amb els que tenia en el mateix període de 2015. En aquests
dos mesos i mig els diversos serveis que ofereix la Biblioteca
(consulta, préstec, connexions a Internet, wifi, activitats) han
augmentat respecte el 2015 (oct.-des.) una mitjana d’un 208,8%,
triplicant en xifres totals els resultats.
Els serveis que destaquen són el de connexió al wifi, amb un 294%
d’increment respecte del 2015, i les visites presencials a l’equipament,
que han passat de 6.972 (2015) a 22.403(2016), que correspon a un
augment del 267,2%.
El préstec de documents també ha augmentat: es deixen gaire bé el
doble de documents (9.556) que a l’últim trimestre de 2015 (5.314).

Per tipus de documents, un 75,9% correspon a llibres, un 19,4% a CD
i DVD, un 1,3% a llibres electrònics, i un 3,3% a revistes.
Els usuaris que han augmentat més dels que han fet ús del servei de
préstec han estat els infants de 5 a 14 anys (pugen un 94,8%) i els
adults de 40 a 64 anys (pugen un 88,6%).
L’augment d’activitats organitzades i d’usuaris es deu a dos motius
principals, als actes d’inauguració de la Biblioteca, que van ser
multitudinaris, i a la incorporació de nous serveis a la Biblioteca com
és l’Espai d’aprenentatge guiat d’idiomes (que de moment ofereix
formació en català i ben aviat en anglès) i els cursos i sessions
d’assessorament TIC i de cerca de feina que imparteixen tècnics de
l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu.
Tenint en compte aquests resultats es pot concloure que la Biblioteca
Municipal de Manlleu BBVA ha tingut una molt bona acollida, s’utilitza
com un espai de treball, oci i cultura, i ha reforçat el paper formador
que ja tenia amb la incorporació dels serveis d’assessorament en
idiomes i cerca de feina.
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