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SÍMILE  Butlletí del COBDCV 

 

"Biblioteca d'Albaida : sense cap fórmula  

secreta, sols treball” 

 
  

   
       
              
La biblioteca d’Albaida s’ha portat bé i els Reis Mags d’Orient han 
vingut carregats de bones noves. Així iniciem l’any 2011 amb        
notícies i fets d’enhorabona perquè no soles està a punt d’acabar-se 
l’obra de la nova biblioteca de més de 300 metres quadrats situada 
al carrer La Font; sinó que, a més a més, el    Ministeri de Cultura 
ens ha premiat el projecte de dinamització lectora presentat per la 
Biblioteca d’Albaida dins de la Campanya d’Animació a la Lectura 
“María Moliner”. El projecte titulat “Vine, Torna, Enganxa’t” tenia 
l’objectiu de què la gent del poble i    rodalies descobrira i coneixera 
la seua biblioteca com un espai cultural dinàmic, viu i obert a tots 
perquè la biblioteca ja no és un dipòsit de llibres sinó que formem 
part de la societat actual com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obres a la biblioteca d´Albaida 1987 

 

un espai TIC on oferim serveis com el préstec de llibres i d’altres  
materials no bibliogràfics com dvds, cd de música o cd-roms 
(gratuït), l’accés d’internet per als socis, la lectura de la premsa    
diària, informar i orientar a l’usuari, o la consulta en opac.  
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La biblioteca d’Albaida és un espai cultural imprescindible per a 
aprendre, educar i divulgar els TIC (tecnologia, informació i        
coneixements) convertint-la en un lloc viu, obert i creatiu. Volem 
complir els objectius de diversió, ocupació del temps lliure, valors 
de formació i educació junt a altres com : conèixer l’espai de la   
Biblioteca d’Albaida, reconèixer la distribució dels materials        
bibliogràfics-audiovisuals i descobrir el component lúdic de la   
mateixa.  

 
 
A més també voldríem recordar 
que estem intentar ser una    
biblioteca 2.0, es a dir,           
interactiva i participativa       
mitjançant els punts d’accés a 
les webs. Sí, no una sinó dos 
webs que volen informar: la 
creada amb el generador de 
seus webs del Ministeri de  
Cultura :  

 
http://www.bibliotecaspublicas.es/albaida/ ; i l’enllaç que tenim 
dins de la web de l’ajuntament d’Albaida:  
http://www.albaida.org/val/biblioteca.asp on també podreu trobar 
informació sobre l’arxiu municipal; el qual és un servei públic de 
caràcter administratiu especialitzat en la gestió i el tractament de 
la documentació, en la seua custòdia i divulgació:  
http://www.albaida.org/val/ama.asp.  
 
Fent un “kit kat” sobre la biblio, vos adjunte les estadístiques   
generals del servei de l’arxiu: ací tenim un entrebanc puix a 
l’estados serveis hi ha de vegades que no puc controlar als       
funcionaris que fan ús del servei de l’arxiu i per tant aquests no 
consten en les estadístiques; malgrat saber que tenen que deixar 
una nota de la consulta feta. nº de consultes: 131; Nº de fulles de 
remissió: 34; nº de registre de documents total : 11.746 ; Control  
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climàtic : Màxima temperatura (mitja de mes):24,81º (mes de  
setembre); Mínima. Temperatura (mitja de mes): 16,49º (mes de   
febrer); Màxima humitat (mitja de mes): 65,65% (mes de juny); 
Mínima humitat (mitja de mes):53,95% (mes de novembre).          
Digitalització : hem iniciat una col·laboració altruista amb 
l’Associació “Arrels Valencianes” on estan digitalitzant tota la     
documentació que tinga relació amb padrons, es a dir, arxius       
genealògics.  
 
En un principi o primera fase són els següents documents que     
anirem penjant en les webs Arxiu d’Albaida : 
http://www.bibliotecaspublicas.es/albaida/bpes_colaborar.htm i 
http://www.albaida.org/val/ama.asp  
 
La documentació fotografiada i consultada per a digitalitzar en     
format pdf és la següent : Padró d’Habitants.1850 ; Repartiment 
d’Equivalent.1718-1817; Beneficència de l’hospital Sant Miquel. 
1468-1890; Capbreus d’emfiteusi.1596; Capbreus de peita.1400-
1700; Capbreu.1759; Capbreu. Bufali,1759; Capbreu.                   
Atzeneta,1760; Padrons del segle XVIII; Església                      
parroquial.1500-1885; Padró de terratinents (forasters).1820; 
Padró de terratinents (Albaida).1845; Padró Albaida. Barris 3er i 
4art.1823-1845; Padró Albaida. Barris 1er i 2on.1823-1846; 
Padró Albaida.Eclasiàtic. 1820-1846; Amillaraments. Albaida. 
1858; Padró de Riquesa. Aljorf.1873; Padró de Riques.           
Forasters. 1873; Notarial. Protocols. 1550-1682.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposició M100guel : 1910-2010. 100 años Miguel Hernández  
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Tornant al servei públic de la biblioteca no podem oblidar la 
XLPV http://xlpv.cult.gva.es i la seua OPAC  
http://xlpv.cult.gva.es/absysnetopac/ les quals, tot hi ha que    
dir-ho, ens han fet donar el salt de qualitat que ens faltava a les 
biblioteques públiques de pobles menuts com el nostre : carnet 
únic, informatització del fons, consultes via internet, el préstec 
interbibliotecari. Respecte a les xarxes socials hem creat al llarg 
del passat any distintes plataformes visuals i participatives com: 
issuu (http://issuu.com/bibliotecari-pilotari), facebook (http://
www.facebook.com/) o el blog(http://josepmoll.blogspot.com/) 
 
Les activitats incloses dins del projecte “Vine, Torna, 
Enganxa’t” s’han desenvolupat al llarg del 2010: exposicions 
(2), formació d’usuaris (4), tallers de lectura i contacontes (20), 
presentació de llibres (1) i mensualment la publicació d’un     
butlletí de novetats. Aquest any hem volgut proposar de fer una   
activitat comuna per a tots els escolars del poble amb la qual 
hem pretés mostrar que la biblioteca d’Albaida disposa d’un   
ampli camp de propostes que oferir. Hem estructurat les visites 
en 4 programes didàctics adreçats als diferents nivells escolars. 
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA : 
 
1. objectius pedagògics : - crear una relació entre les escoles del  

poble i la biblioteca d’Albaida; - ubicar la biblioteca; - fer un ús de 
la mateixa; - mostrar la forma de fer-se el carnet; - mostrar la 
quantitat i diversitat dels serveis que oferim; - fomentar l’hàbit 
lector 
 
2. continguts a desenvolupar : volem que coneguen conceptes com 

la ubicació física, l’organització de l’espai, la diferenciació i   
identificació dels continguts temàtics, descobrir el fons              
bibliogràfic-audiovisual, creació d’un teixell i ús, servei de 
préstec, recerca de títols, enciclopèdies, creació d’un conte,    
normes d’ús,etc. Dins d’unes actituds personals de respecte pels 
espais i els materials de la biblioteca i de tolerància pels usuaris. 
 

 

3. recursos metodològics : la   

nostra intenció és que siguen 
eminentment dinàmics, actius i 
participatius com puguen ser : 
dinàmica de grup, tècnica de 
teatre, pallassos, narració oral, 
reflexions col·lectives, etc. Els 
primers amb explicacions      
introductòries del nostre servei. 
Després, explicant conceptes 

bàsics de funcionament i ús. I, finalment, fent treballs de grup. 
Estructurarem les sessions de la següent manera : 1.- una     
presentació personal amb elements temàtics i motivadors que 
enganxen; 2.- desenvolupament temàtic amb un recorregut per 
la biblioteca i la narració d’un conte; 3.- formació de grups per a 
desenvolupar treballs creatius; 4.- acomiadament del grup       
desitjant-los un bon profit i que es queden en ganes de tornar. 
 
4. recursos didàctics: faran falta materials per a dinamitzar les      

activitats com : diplomes d’assistència, panell de suro, dibuixos, 
elements d’atrezzo, fotos, disfresses, cartes, etc. A més a més, 
de les cadires i taules de la biblioteca. 
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5. sinopsis : alumnat infantil : “el guardià de les paraules” basada 

en un conte del mateix títol de David Kirschner (J-N KIR pag 
verd). Un xiquet entra a la biblioteca d’Albaida i després de 
caure a terra i perdre el coneixement, comença a viure unes 
aventures molt divertides i apassionants. El guardià li mana   
superar tres proves per a poder eixir de la biblioteca. Un conte 
amb tres protagonistes d’aventures, fantasia i terror. 
 
 

alumnat de 1er cicle de primària : “els donyets bibliotecaris” són 

uns personatges fantàstics que han ocupat la biblioteca i 
s’encarreguen de cuidar-la : són experts en narrar contes 
fantàstics; i, a la vegada, d’identificar i descobrir les normes, les 
parts, el seu ús,etc 
 

alumnat de 2on cicle de primària : “el segrest de la                  

bibliotecària” ( I MAH sec roig). S’ha produït un misteriós segrest 

a la    biblioteca, però amb la perícia dels visitants, els quals             
superaran una sèrie de proves bibliotecàries, resoldran 
l’estrany cas. Basada en el llibre de Margaret Mahy. 
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Alumnat del 3er cicle de primària: “els secrets de la biblioteca”. Uns 

experts d’un institut que fa estudis sobre coneixements de          
biblioteques ha triat aquest grup de participants per a què          
demostren les seues aptituds i habilitats a l’hora de moure’s per la 
biblioteca d’Albaida. Aquests experts proposen proves                 
relacionades amb el material de la biblioteca i si ho fan bé, seran 
mereixedors d’un certificat acreditatiu. 
 
 
6. temporalitat : hem fet les activitats en horari escolar i totes a la 

sala de la biblioteca. La sessió durava 1 hora i realitzàvem dues al 
dia : de 10 a 11 h. i de 11’30 a 12’30 h. 
 

També m’agradaria recordar cinc 
a c t i v i t a t s  mé s  d ’ e x t e ns i ó             
bibliotecària realitzades durant 
l’any 2010 i perquè no tindre ací, 
e n  a q u e s t e s  l l e t r e s ,  u n               
e n t r a n y a b l e  r e c o r d  a  l a               
bibliopiscina que durant 8 anys 
(2002-2009) ens ha acompanyat 
cada estiu (juliol i agost) amb    
l'objectiu de gaudir d'un agradable 
bany i passar un estona 'oci i que 

enguany motivat per la gastada paraula “crisi” no hem pogut fer a 
última hora.. En aquest context és en el que la bibliopiscina      
buscava fomentar la lectura, refermant als tradicionals lectors i 
buscant algun nou. El que perseguia la bibliopiscina era liberalitzar 
la cultura dels centres formals com són les biblioteques, col·legis, 
universitats, etc. acostant-ho a espais més oberts com en este cas 
la piscina.:  
 
       1. exposició de llibres al col·legi “E.Tormo” (més de 50   
llibres) cedits per la biblioteca els quals van ser utilitzats en les  
aules del col·legi pels distints mestres/ses, 
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      2. M100guel : 1910-2010. 100 años Miguel Hernández Un 
poema és un cartell. 12 cartells són 12 lectures gràfiques d’altres 
poemes de Miguel Hernández. Són lectures subjectives. La     
poesia no és sols veu i música, també pot ser dibuixada. Mes a 
mes, hem anat exposant els diferents cartells dissenyats per    
Man Estrada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca actual octubre 2010 
 

     3. vesprada de formació d’usuaris (21 d’abril) per a 
l’E.P.A.”Concepción Carpí”, on més de 25 alumnes van passar la 
vesprada a la biblioteca coneguent-la, fent-los jocs,sopes de     
lletres, poesies i al final els hem regalat un cd de música, 
 
     4. 23 d’abril, Sant Jordi, durant aquest dia, tot aquell usuari/a 
que va fer ús dels serveis de la biblioteca se li va regalar un iman 
de nevera amb l’escut del poble i un cd de música. En total més 
de 50 persones es beneficiaren d’aquesta iniciativa, 
 
    5. Presentació a la biblioteca del llibre titulat “l’illa del...teatre” 
del mestre Dídac Botella (en l’editorial Bromera). Va ser el dia 29 
d’abril a les set de la vesprada. 

 
La presentació va córrer al meu càrrec (Josep) i assistiren més de 
cent persones. Reconec que la biblioteca estava de gom a gom, 
entre alumnes, pares, curiosos, companys de professió. 
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Tampoc voldríem oblidar la resolució de la Conselleria de 
Cultura i Esport de 21 de desembre on hem estat             
seleccionats com a beneficiaris del Programa TIC-TAC a la 
Comunitat Valenciana.  

 
El programa Tic-Tac consisteix a dotar a la biblioteca      

d’Albaida amb la instal·lació, ús i gaudi d’un lot format per 
dos miniportàtils amb lector de DNIs i un punt d’accés   
adaptat per a persones amb discapacitat. 
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¿Qué es un Community Manager? 

 
 
 

 

  
 

 En la actualidad, para los profesionales de la información la web 2.0 
es una realidad asumida desde hace varios años y pocas son las 
compañías u organizaciones que se precien que todavía no disponen 
de su propia página en el facebook o nos mantienen informados     
mediante  tweets. Quedan lejos los tiem en los ue la vida podía ser 
completamente “off-line”. 
 
 La evolución constante de internet también ha tenido repercusiones 
en el ámbito laboral y con ello, los puestos de trabajo que se buscan 
para satisfacer las necesidades de las comunidades online.            
Últimamente ha aumentando la mención del llamado “Community   
Manager” (a partir de ahora  llamaré CM), ya sea en las ofertas de 
trabajo o cursos ofertados para la formación en puestos de CM.  
¿Pero qué exactamente es un CM? Buscando en internet, parecía 
haber tantas definiciones como profesionales que ejercen de CM. 
  
 Afortunadamente, el grupo de trabajo Web 2.0 de SEDIC organizó 

una comunidad de prácticas con el título Community Manager  

¿Nueva profesión en la Web 2.0?  

  

Seguir las actividades de esta comunidad y la lectura de los links   

añadidos por sus participantes  ha resultado ser extremadamente útil   

para aclarar las dudas de la función del CM. A continuación he          

resumido los contenidos de varios posts  de los participantes de este 

grupo de trabajo para contestar las dos  preguntas principales: 

 

Gladys Fernanda  

Camisón Sánchez 
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¿ Qué es un CM,  y que funciones desempeña? 

 

 

 Según José Antonio Gallego, presidente de AERCO (Asociación 

Española de Responsables de Comunidades Online) el CM es «quien 

se encarga de cuidar y mantener la comunidad de fieles seguidores 

que la marca o empresa atraiga, y ser el nexo de unión entre las    

necesidades de los mismos y las posibilidades de la empresa. Para 

ello debe ser un verdadero experto en el uso de las herramientas de 

Social Media». 

 Otra definición que ofrece AERCO es la siguiente: «aquella   

persona encargada o responsable de sostener, acrecentar y, en 

cierta forma, defender las relaciones de la empresa con sus 

clientes en el ámbito digital”.  O en otras palabras, citando a Julián 

Marquina,sería “  la persona encargada de crear, gestionar y            

dinamizar una comunidad de usuarios en Internet con independencia 

de la plataforma que empleen”. 
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Como profesionales de la Información, nos interesa sobre todo la  

relación entre CM y las Unidades de Información. La figura del CM 

se considera una nueva profesión surgida gracias al auge de las    

redes sociales, sin embargo,  esta profesión ya se venía realizando 

en las Unidades de Información a través de otros medios como los     

foros, blogs, wikis, chats o, simplemente, a través de listas de       

distribución. Se basa sobre todo en la interacción social, que ha    

experimentado cambios drásticos desde la aparición y constante 

evolución de la web 2.0, pero que se basa sobre todo en conocer y 

adaptarse a las necesidades de información de los usuarios. 

 

Una vez definido lo que es un CM, pasamos a la siguiente pregunta: 

 

¿Que hace un CM? 

 

 El objetivo principal del CM dentro de las Unidades de         

Información se ha definido como la de trasladar el contacto real que 

se  tiene con las personas físicas a un mundo virtual, el cual debe 

realizarse de una manera muy similar que en el mundo offline,       

teniendo en cuenta que el nivel de calidad de nuestro trabajo      

siempre será el mismo.  Es decir, si en una biblioteca pública se  

contesta una consulta de un usuario de forma rápida, lo mismo se 

hará con consultas online.  El CM también se encargaría de la        

visibilidad online del centro de información y se asegura de          

conseguir  la interacción social mediante los nuevos medios de     

comunicación.  
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En cuanto a las tareas básicas del CM en las Unidades de               

Información se han enumerado las  siguientes: 

 

 Escuchar y seguir las conversaciones que puedan resultar de   

interés o utilidad y que se vayan produciendo a través de las     

redes sociales o Internet (blogs, listas de distribución, Facebook,    

Twitter…). Se recalca que la escucha ha de ser ACTIVA. A        

diferencia de lo que ocurría en la primera generación de la Web, 

la comunicación en el entorno 2.0 es bidireccional, todos         

participamos y por ello, hay que escucharse mutuamente para 

saber    comunicar y generar conversaciones.  

 Generar contenidos a través de blogs, wikis, foros, etc y           

fomentar la conversación y participación activa dentro de la     

comunidad en cuestión. Se recalca que el CM no existe sin su 

comunidad y por ello es fundamental el contacto estrecho con los 

participantes de la misma. 

 Involucrar al personal en la labor de la presencia, comunicación y 

conversación online a través de las redes. 

 

Las principales  habilidades  del Community Manager en las           

Unidades de Información se han definido como las siguientes: 

 

 Tener conocimiento del sector y la profesión (afianza credibilidad 

y reputación) 

 Entender los objetivos de la Unidad de Información y realizar un 

plan de actuación a través de los mismos.  

 Buena redacción, comunicación y conversación.  

 Gusto por las nuevas tecnologías, Internet y la web 2.0. La      

curiosidad y la formación permanente son dos requisitos básicos. 

 Conocer los canales adecuados para la comunicación online 

(blog, Facebook, Twitter, Tuenti, LinkedIn…) 
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 Tener “Cultura 2.0” y estar al corriente de la evolución en         

internet 

 Incentivar la participación para crear una comunidad viva y 

dinámica.  

Conclusión 

 

Como se ha podido deducir, la función del CM no se limita a saber  

diseñar webs y controlar gestores de contenido (que sería un           

diseñador de páginas web); tampoco es un empleado del                

departamento de     comunicación y marketing, que mantiene un blog 

y actualiza los    tweets y echa un vistazo ocasional al Facebook de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al margen de la importancia de las nuevas tecnologías, cabe resaltar 

que  lo que será fundamental en la función del CM será su actitud; 
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la actitud de escuchar atentamente al usuario, el servicio prestado a 

la comunidad en cuestión, el fomento de la comunicación y la          

reciprocidad. El CM ofrece una serie de servicios que exigen la     

empatía y estar disposición de su comunidad. 

 

Tal como apuntaba Julián Marquina, para los profesionales de la     

información no resulta ser algo sorprendente, sino que ya se venía 

realizando en su versión off-line.  Lo que ha cambiado es el            

escenario, que ahora se ha visto enriquecido por  el medio online, y 

las herramientas 2.0 con las que cuenta para desarrollar su tarea. 

También cabe resaltar que la profesión de CM no está consolidada, 

sino que se encuentra, tal como la sociedad de la información, en 

constante evolución, y variará conforme varen las necesidades de   

información del usuario y los medios que para ellos requieran.  

 

Os invito a todos a  profundizar en la lectura de los posts de esta    

comunidad de prácticas, donde además se podrán visitar los blogs y 

links de varios CM y profesionales de la información. Es un verdadero 

caudal de información e inspiración para todos los compañeros de  

nuestra profesión. 

 

http://comunidad20.sedic.es 
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La biblioteca del MuVIM amb els 

il·lustrats 

 

 
 
 

 

 La biblioteca del MuVIM, com tots els anys, ha programat     
xicotetes exposicions per a homenatjar a personatges il·lustrats i 
commemorar esdeveniments significatius.                               

Enguany, coincidint amb els dos-cents anys del naixement           
d'importants il·lustrats, hem dedicat el primer quadrimestre a Andrés 
Piquer (1711-1772), Hume (1711-1776) i Formey (1711-1797). El   
segon quadrimestre commemorarem els primers deu anys del       
MuVIM amb l'exposició «10 anys del MuVIM, 2001-2011», en la qual 
s'exposaran plànols de l'edifici i una selecció de llibres i documents 
fruit de les activitats realitzades durant aquestos anys. Acabarem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’any amb un monogràfic dedicat al valencià Pérez Bayer (1711-
1794). 

 

Ana Mª Reig Ferrer 

Benedicta Chilet Llácer 

Sergio Vilata Menadas 
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Com tots sabem les biblioteques són «institucions culturals on es    
conserven, reuneixen, seleccionen, inventarien, cataloguen,    
classifiquen i difonen conjunts o col·leccions de llibres, manuscrits 
i altres materials bibliogràfics o reproduïts per qualsevol mitjà per 
a la seua lectura en sala pública o mitjançant préstec temporal, al 
servei de l'educació, la investigació, la cultura i la informació».     
A més a més, les de museu són biblioteques especialitzades en 
parcel·les concretes del saber que no només han de col·laborar 
en les activitats del museu, sinó també promocionar la cultura i la 
investigació en l'especialitat del museu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biblioteca del MuVIM és una biblioteca especialitzada en el 
pensament il·lustrat i la seua repercussió en la modernitat. La 
Il·lustració va ser un corrent de pensament que va dominar       
Europa durant el segle XVIII, que tenia com principal objectiu     
dirigir el món cap al progrés. Les tres grans idees que                
fonamentaven la Il·lustració eren la raó, la naturalesa i el progrés, 
idees que pretenien difondre el saber i il·luminar les zones que 
havien estat fins a llavors sumides en les t       enebres, allò que 
Kant va resumir en la frase Sapere aude! Per tot això, la             
biblioteca del MuVIM tracta de ser un espai de reflexió,                
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investigació i exposició d'un període en que el «saber» ocupava 
un lloc important en la societat. 

Partint d'aquestes premisses, en la biblioteca del MuVIM ens   
plantejarem, des de la seua fundació, ser coherents amb la       
denominació del museu i rememorar esdeveniments, fets i       
personatges relacionats amb la Il·lustració. Així doncs, coincidint 
amb la inauguració de la biblioteca, en 2004, vam mostrar una    

selecció del fons fundacional; a l'any següent, coincidint amb   
l'exposició de cartografia, realitzada en el MuVIM, vam exposar 
part de la nostra col·lecció cartogràfica; un any després va ser la 
impremta valenciana del segle XVIII l'objectiu d'interès; el 2007 ho 
vam dedicar als naturalistes il·lustrats Linneo i Buffon, ambdós 
nascuts en 1707; i, en 2008, van ser Carles IV i Napoleó els     
protagonistes de la commemoració de la Guerra de la                 
Independència. 
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També tenim present altres dates o moments importants de la     
història del MuVIM. Com sabreu el MuVIM es va inaugurar al juliol de 
2001, però la biblioteca no ho va fer fins a tres anys després. Per a 
commemorar el cinquè aniversari de la seua inauguració                
organitzarem, a l'octubre de 2009, l'exposició «El MuVIM: cinc anys 
de gestió» i vam cobrir una de les parets de la sala de lectura amb 
els cartells que durant eixos cinc anys havien acompanyat les         
activitats del museu (exposicions, congressos, cicles de cinema, 
etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'aquesta manera, a més d'aconseguir una major calidesa de la 
sala de lectura, tenim una visió gràfica i cronològica de l'arxiu 
gràfic del MuVIM. Aquest mateix any també rememorarem la     
figura de          l'arquitecte valencià, fra Francisco Cabezas 
(Énguera, 1709-València, 1773). Finalment, el passat any la      
relació entre Maçoneria i Il·lustració va tancar el final d'una etapa 
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del museu, la de la direcció de Romà de la Calle. Enguany,           
coincidint amb el naixement de diversos il·lustrats, hem volgut     
commemorar a Hume, Formey i Andrés Piquer, en una primera      
exposició, i deixar a Pérez Bayer per a final d'any, fent coincidir la 
seua exposició amb el seté aniversari de la biblioteca del MuVIM, una 
xicoteta         

consideració a qui va exercir la nostra professió, com a bibliotecari 
major de la Real Biblioteca, i va estar al capdavant de la mateixa   
durant més de deu anys. 

La figura de Pérez Bayer també serà analitzada en una jornada que 
se celebrarà en el MuVIM a la fi de la primavera. Va ser una persona 
que va saber, de manera molt diplomàtica, mantenir-se sempre prop 
del poder, una actitud que va tenir els seues detractors però que va 
ser molt avantatjosa per al grup d'il·lustrats valencians als quals va 
acollir en la Cort, coneguts com els «turianos». Creiem que la jornada 
servirà per a conèixer millor a eixe benefactor a qui la història de la 
Il·lustració valenciana tant li deu. 

  
Les exposicions es realitzaran en la mateixa sala de lectura i, per 
tant, en el mateix horari de la biblioteca. Per a conèixer els fons de la 
biblioteca pots accedir al catàleg (encara estem revisant la migració) 
a través d'aquesta adreça: http://bibliopac.dival.es (Biblioteques de la 
Diputació de València) i seleccionant el Museu Valencià de la 
Il·lustració i de la Modernitat. 
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38 municipis de la Comunitat Valenciana 

premiats a la XIII Campaña  

de Animación a la Lectura  

María Moliner 2010 

 
 
 
 
La Campanya d'Animació a la Lectura és un concurs dirigit als    
municipis de menys de 50.000 habitants per a premiar els millors    
projectes o activitats de dinamització lectora desenrotllades en les 
seues biblioteques, amb l'objectiu de promoure la lectura entre tots 
els col·lectius socials, especialment entre xiquets i jóvens, que 
constituïxen la base dels futurs lectors adults. Es realitza gràcies a 

la col·laboració del Ministeri de     
Cultura amb la Federació Espanyola 
de Municipis i províncies i, des de 
2002, amb la col·laboració de la    
Fundació coca-cola Juan Manuel 
Sáinz de Vicunya. 
 
En esta nova edició s'ha reduït el 
nombre de premiats a 300               
biblioteques, entre elles 38             
valencianes, que rebran lots            
bibliogràfics compostos per 200       
llibres   infantils i juvenils,                
seleccionats entre les novetats de   

cada any. Els títols pretenen ser una mostra de l'àmbit de la creació  
literària i de la il·lustració  actual. I, des de 2002, els tres millors  
projectes reben, a més, premis en metàl·lic que finança la          
Fundació coca-cola. 
 

Amb esta actuació s'incentiva als municipis xicotets i es             
desenrotlla una labor de promoció de la lectura en llocs en què 
molt habitualment hi ha un difícil accés al llibre. Este programa 
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presenta  una gran importància estratègica, ja que aproximadament  
la mitat de la població espanyola residix en municipis de menys de 
50.000 habitants, amb la qual cosa esta iniciativa presenta un gran 
impacte en el territori. En les últimes edicions, la resposta dels      
municipis ha sigut molt positiva, avent-se presentat fins a la data més 
de 9.000 projectes per més de 2.000 municipis. 
 
El llistat de Biblioteques  de la Comunitat Valenciana guanyadores és el 
següent: 

 
 “El Parc es poesía” Agost - Alacant 
 “La Biblioteca de Miguel” Albatera - Alacant 
 “Poetas en la Biblioteca” Callosa de Segura - Alacant 
 “Descubriendo a Miguel Hernández” El Campello - Alacant 
 “Leer en voz alta” Gata de Gorgos - Alacant 
 “La literatura en el pueblo” Guardamar del Segura - Alacant 
 “Descubriendo a Miguel Hernández II: La Senda del Poeta”              
Petrer - Alacant 

 “Biblio-Cimarli 2010” Pilar de la Horadada - Alacant 
 “Las bibliotecas municipales de Santa Pola: Mucho más que libros” 
Santa Pola - Alacant 

 “L'Alumnat davant el VI Centenari de l'arribada a Teulada de Sant      
Vicent Ferrer (1410-2010)” Teulada - Alacant 

 “Proyecto: "Café con libros"; Actividad: "Hablemos de … amistad, vida 
y muerte: elegía a Ramón Sijé" Villena - Alacant 

 “Campaña de Animación Para Todas las Edades” Burriana -          
Castelló 

 “Biblioteca I Gent Gran” La Vall d´Uixó - Castelló 
 “Leer en familia” La Vilavella - Castelló 
 “XI Campaña de Animación a la lectura 2010” Sant Joan de Moró - 
Castelló 

 “Leemos Juntos” Aielo de Malferit - València 
 “Vine, Torna, Enganxa T” Albaida - València 
 “Animación Lectora Poética” Aldaia - València 
 “Fem lectors pensadors” Alginet - València 
 “Lee en la escuela, lee en la biblioteca” Almussafes - València 
 “Ares i mares: Contacontes per un dia” Benigànim - València 
 “La lectura com a aposta de futur” Bocairent - València 
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 “Campaña de Animación a la Lectura 2010”. Biblioteca Infantil de 

Burjassot - València 
 “Cuentos al amor de la biblioteca. Taller de animación lectora”   

Carcaixent - València 
 “Campaña de Animación a la Lectura. Cheste-2010” Cheste - 

València 
 “Projecto de Animación Lectura Guadassuar 2010” Guadassuar - 

València 
 “con la A… ¡Aventura!, con la B… ¡Biblioteca!” La Font d'en 

Carròs - València 
 “Ànima Lectora” L'Olleria - València 
 “Plan de animación lectora de la Agencia de Lectura Municipal de 

Manuel” Manuel - València 
 “III Plan anual de actividades de fomento hábito lector 2010”     

Meliana - València 
 “Compartint la lectura, descobrim l'amistad” Mislata - València 
 “Anem a la biblioteca. Actividades 2010” Oliva - València 
 “Animación de la lectura infantil a través de los cuentos” Palmera - 

València 
 “Cuentos de contar y descontar” Quatretonda - València 
 “La biblioteca de todos” Requena - València 
 “Conoce tu biblioteca” Salem - València 
 “Actividades de fomento a la lectura de la biblioteca pública de   

Tavernes de la Valldigna para el 2010” Tavernes de la Valldigna - 
València 

 “Junt@s construimos la biblioteca, junt@s construimos el mundo. 
Programa de Animación Lectora de Tuéjar 2010” Tuéjar – València 

 “Campaña de Animación Lectora 2010” Xàtiva - València 
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Activivitats  
 
 
 
1.– Petició d´Articles per la Revista  MEI 
 
 El COBDCV estem preparant el vol.2, n. 1 (2011) de la revista Mèto-
des d'Informació (MEI), dedicat a "Patrimoni Digital". 

 
     Els autors que estigueu interessats a publicar en este número     
podeu donar-vos d'alta en la plataforma de la revista com a autors, i 
pujar la vostra proposta d'article, indicant en l'enviament la secció 
"Dossier". 

http://www.metodosdeinformacion.es/mei/index.php/mei/user/register 
 
Adicionalment, es pot enviar l'article directament per correu electrònic 
a administracio@cobdcv.es. En eixe cas, l'equip de MEI es posaria en 
contacte amb els autors per a ajudar-los en l'enviament del text.  

 
Els criteris de redacció i referències bibliogràfiques es troben           
disponibles en: 

http://www.metodosdeinformacion.es/mei/index.php/mei/about/
submissions#authorGuidelines 

Els autors que desitgeu enviar originals d'altres temàtiques, heu      
d'indicar en l'enviament la secció "Miscel·lània". 

Termini màxim d'entrega d'articles per al pròxim número:  

30 d'abril del 2011. 
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2.– Assemblea General Ordinària COBDCV 

 

L´ultim dissabte del mes de febrer de 2011 es va celebrar al Saló 
d´actes de l´Escola Tècnica Superior d´Ingenieria Informàtica 
UPV, l´Assemblea General Ordinària 2011 del COBDCV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prompte dispondre-ho de l´acta completa a l´intranet de la web del 
Col·legi http://www.cobdcv.es 

Moltes gràcies per la vostra assistència 
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Des del col·legi ens agradaria convidar-vos a participar en la      
revista SIMILE tant redactant artícles d’ interés per als              
professionals de les biblioteques com informant de les activitats i 
propostes que es porten a terme en els vostres centres de treball, 
per a que SIMILE puga fer-se ressó d’elles.  
 
 

 

SÍMILE  
Butlletí del COBDCV 
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