La Biblioteca Provincial de Castelló organitza tots els
anys diverses exposicions relacionades amb el llibre.

UN PÚBLIC MOLT DIVERS VISITA
DIÀRIAMENT LA BIBLIOTECA
PÚBLICA PROVINCIAL DE
CASTELLÓ
La Biblioteca Pública Provincial
de Castelló va ser creada en 1848.
Actualment és un centre de
titularitat estatal, gestionat per la
Generalitat Valenciana, a través
de la Direcció General del Llibre,
Arxius i Biblioteques, i els seus fons
es poden consultar en internet, a
través del Catàleg Col·lectiu de
la Comunitat Valenciana http://
biblioportal.cult.gva.es/ i en el
Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliogràfico
Español
www.mcu.es/ccpb. És un centre
amb més de cent cinquanta anys
dhistòria, i entre les seues parets,
a més de les últimes tecnologies,
guarda tresors molt valuosos. Ens
referim concretament al fons
patrimonial de la biblioteca, que
constitueix un dels fons antics més
importants de les nostres
biblioteques, tant en xifres com en
qualitat bibliogràfica, i al qual
tenen accés tots els investigadors,
corresponentment acreditats.
La Biblioteca Pública Provincial de
Castelló alberga 62 incunables,
així com 112 manuscrits i 4.322
obres impreses entre els segles XVI
i el XVIII . Del segle XVI, hi ha 564
exemplars i del segle XVII, 1.984,
especialment de caràcter religiós,
sobre teologia, mística, obres
morals, sermons i oracions, entre
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FITXA TÈCNICA:
Adreça: C/ Rafalafena, 29 -12003 -Castelló de la Plana.
Accés: línia 9 (Renfe) i 11 (UJI)
Tel.: 964 224 309 i Fax: 964 236 557 C-e.: bpec@gva.es
Web:www.xlpv.cult.gva.cgi-bin/abwebp/L1/T1/SO103
Accés al fons: a través del Catàleg Col·lectiu de la
Comunitat Valenciana http://bv.gva.es i Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español
www.mcu.es/ccpb

Visites a la Biblioteca per a escolars
i associacions.
Superfície i llocs de lectura:
superfície total 3.968 m2 i 1.596
m2 dús bibliotecari. Llocs de lectura:
225. Metres linials de prestatgeries:
3.154 m/l.
Població: 150.000 habitants.
Nº Volums: 120.000 volums
moderns.
Fons Local: aproximadament
4.500-5.000 volums, entre
monografies, fullets, cartells i discos.
Diversitat dels Fons: Col·lecció
de cartells: 3.700 de la Biblioteca
i 900 cartells del fons Huguet.
Fons en valencià: 13.182 títols.
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Personal: (Direcció) Rosa Díaz.
Lequip de la biblioteca està format
per vint-i-cinc persones: tres
bibliotecaris, més auxiliars,
administratius i altre personal.
Opac (Catàleg automatitzat en
línia, amb 8 ordinadors).
Sales, horaris i serveis: Sala
Infantil/Juvenil. Consulta del fons
de la sala i préstec a domicili de
llibres: 4 volums durant 15 dies,
durant lestiu samplia a un mes.
Horari: 12 - 4:00 h. i de 16 -20:30
h. Dissabtes: 9:30-13:30 h. Horari
vacances escolars: 11-14:00 h. i de
16 a 20:30 h. (excepte dissabtes).
Sala dadults: Préstecs: 6 volums
durant 15 dies, en estiu samplia a
un mes. Sala dhemeroteca:
consulta de 312 revistes (informació
general, divulgació i especialitzades)
12 capçaleres de premsa diària
(local, nacional i internacional) i
butlletins oficials. Lliure accés. Sala
de lectura: consulta de les obres
de referència de la Biblioteca.
Ser vei dinfor-mació
bibliogràfica: Horari: 9:0020:30 h. i dissabtes 9:30-13:30
h. (doctubre a juny). Agost: 914:00 h. Sala daudiovisuals:
Audició de DVD, CD-Rom, CDs,
Casets i Discos vinil. Projeccions
individuals i col·lectives de vídeos.
Préstec a domicili: 3 unitats per 1
setmana. Horari: 16-20:30 h. i
dissabtes 9:30-13:30 h. Sala
dinvestigadors: Consulta del
fons antic i altres col·leccions
especials, ss.XIX i XX fins a 1958,
(accés restringit a investigadors
acreditats). Autopréstec i
Préstec interbiblio-tecari amb
la Xarxa de Lectura Pública
Valenciana i la Xarxa de
Biblioteques Públiques de lEstat.
Ser vei de Desiderata:
possibilitat de sol·licitar material
dinterés per part del lector.
Autoser vei de reprografia
(excepte per al fons antic i les
col·leccions especials). Consulta
dInternet. Activitats per a
xiquets: Contacontes: Segons
programació. Normalment, 16
sessions entre novembre i març.
Adreçats a xiquets des dels 4 anys
fins als 7 anys. Cinema per a
xiquets, dissabtes a les 11 h.

REPORTATGES

Lourdes Toledo

LA BIBLIOTECA PÚBLICA
PROVINCIAL DE CASTELLÓ

/REPORTATGES/ Biblioteca Pública Castelló
4

altres. Al segle XVIII pertanyen
2.085 volums i al segle XIX
5.474, aquests últims ja de
temàtica més diversa. Quant a
les impressions, aquestes
corresponen a impremtes tant
nacionals, on predomi
nen les valencianes,
com a estrangeres, sobretot les
franceses de Lyon i París i les
italianes de Venècia i Roma.
Es tracta dun centre públic
modern, informatitzat en 1991,
data en què, entre altres avanços,
shi va incorporar la utilizació del
carnet amb codi de barres.
Actualment, la biblioteca ofereix
el servei dinternet als seus usuaris
i els seus fons -com apuntàvem
adés- es poden consultar en línia,
ja que des de setembre de 2001,
està integrada en el Catàleg
Col·lectiu de la Generalitat
Valenciana, dins de la Xarxa de
Lectura Pública de la Comunitat
Valenciana. Anteriorment -indica
Rosa Díaz- va haver-hi uns anys
de transició en què utilitzàvem els
dos mètodes, el manual i
linformàtic, però això ara ja és
prehistòria, i ara disposem fins i
tot dun sistema dautopréstec,
una maquina similar a un caixer
automàtic, on el lector/a, només
amb lajuda del codi de barres
del seu carnet pot dur-se a casa
els llibres en préstec.
Tots aquests avantatges fan de la
biblioteca un centre adequat a
les necessitats de la Societat de
la Informació i el Coneixement.
Ací troben resposta a les seues
demandes els més menuts, els
adolescents atrets per la
informàtica i el món audiovisual,
el públic universitari -que cada
vegada reclama millors i més
diversos mitjans de consulta- i el
públic més madur, que bé busca
ajuda per a la investigació, o
simplement desitja trobar-hi bones
lectures. Tot això fa pensar que
per la biblioteca passa diàriament
un públic ben divers. Per tal de
satisfer aquest ventall de
demandes, el centre sesforça en
poder oferir els serveis més
sol·licitats per cada públic. En
eixe sentit, sorprén la diversitat i

Sessions de contacontes dirigides als usuaris més joves de la
Biblioteca.

La biblioteca organitza sessions danimació lectora dirigida a
les escoles.

LHemeroteca és un dels serveis més sol·licitats. Disposa duna
gran varietat de publicacions, més de tres-centes, des de locals
a internacionals.

La Biblioteca disposa d'una sala d'audiovisuals on es pot
escoltar música, material de cursos d'idiomes o veure vídeos.
També hi ha servei en prèstec.

riquesa de la seua col·lecció de
préstec, molt utilitzada pels seus
usuaris.
En els últims quinze anys, des
de finals dels anys vuitanta -tal
com indica la responsable del
centre- la Biblioteca ha dedicat
també una especial atenció al
públic més menut, xiquets i joves,
i per tant, al fons infantil. Prova
nés que en 1988 començava a
Castelló la primera campanya
danimació lectora i sis anys després, en 1994, siniciava la Ruta
del Llibre, que en un principi va
recórrer les poblacions dOnda,
Almassora, Benicàssim, Cabanes,
Borriana, Alqueries i Almenara,
afegint-shi després Borriol i Vinaròs. Des daquells començaments
fins a lactualitat, la Biblioteca no
ha cessat en la preparació, any
r e r e a n y, d e c a m p a n y e s
danimació a la lectura, tant dirigides als usuaris, com a les escoles, aquestes últimes organitzades
en anys alterns. Lobjectiu -apunta
Rosa Díaz- és recuperar la tradició
oral de la narració de contes i
històries a través dactivitats como
la confecció de llibres, les disfresses, el maquillatge, tot intentant
estimular en els més menuts el
gust per la lectura i fomentar entre
ells el desig de visitar la biblioteca,
com una pràctica habitual. Com
a projecte de futur immediat, la
biblioteca preveu posar en marxa
activitats que ensenyen els menuts
a tenir cura dels llibres, des de
com enquadernar-lo a com retolar-los, i altres aspectes.
En eixe sentit a Castelló explica Rosa Díaz -no deixen mai
passar per alt el Dia del Llibre
Infantil, que se celebra el 2 dabril,
i que enguany la Biblioteca lha
festejat com a integrant de la
campanya de les biblioteques
públiques per a la celebració del
Dia del Llibre Infantil. Per a
locasió, el centre va organitzar
en abril una exposició dels llibres
dAndersen custodiats a la mateixa
biblioteca, on es mostraven les
diferents edicions. A més, la festa
va a comptar també amb la
presència de lHada Trotacuentos
amb lespectacle Versos Traviesos,
a càrrec dEva Mª Sánchez.

GRÀFICS, DES DE 1998-

Estadística 2002
Préstec:
Llibres: 70.760
(adults:44.961/infantil:25.807)
Documents Sonors:
...........17.638
Documents audiovisuals:
.25.792
Documents electrònics:
......4.057
Total:
.................... 118.255
Número total dusuaris inscrits:...29.610
(2.303 nous durant lany 2002)
Préstec interbibliotecari: Préstecs efectuats:
(66 originals, 32 còpies). Préstecs rebuts:
(104 originals i 10 còpies).
Usuaris: Adults (14 anys o més) 81.830
(homes) / 69.167 (dones). Infantil (13 anys
o menys) 33.878 (xiquets) / 33.797
(xiquetes).
Visites escolars:
................ 80
Animació lectora (infantil): ........... 80
Projeccions infantils (dissabtes):
. 48
Exposicions
................ 3
Despeses: La biblioteca va tenir en 2002
unes despeses totals de 100.970,03 a (les
quals cobreixen les activitats per a públic
infantil, manteniment, mobiliari, equipament
informàtic i doficina, personal i adquisicions
bibliogràfiques, entre altres).
Pressupost: 115.000 a anuals destinats a
part de les despeses de manteniment i
dadquisicions bibliogràfiques, una partida
amb una inversió total de 39.688,14 .
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Un dels fons més apreciats de
la Biblioteca de Castelló és el Fons
Huguet. Els seus orígens es remunten a la tasca realitzada per Avel·lí
Flors de recopilació dobres de la
cultura valenciana i catalana a
Castelló de la Plana, per tal
dassegurar la seua posterior difusió entre estudiosos i persones
interessades. En 1982, tot coincidint amb el 50 aniversari de les
Normes de Castelló, Avel·lí Flors
en va fer donació a la Fundació
Huguet. Posteriorment, en 1989,
el fons va ser adquirit per la llavors
anomenada Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. A partir
daquell moment, el fons de la
Biblioteca Gaietà Huguet va passar
a formar part de la Biblioteca Pública Provincial de Castelló, la qual
-apunta Rosa Díaz- ha intentat
sempre augmentar i mantenir
lesperit del llegat tot adquirint
nous fons en la nostra llengua.
El fons bibliogràfic de la Biblioteca Gaietà Huguet està format
per llibres i publicacions periòdiques. Té aproximadament 7.700
volums i al voltant de 900 publicacions periòdiques, entre les quals
hi ha unes 80-90 revistes, escrites
totes en la nostra llengua. Una
col·lecció bastant completa, quant
a la varietat temàtica, tal com
explica Rosa Díaz, qui en destaca
les obres literàries, així com una
valuosa col·lecció de cartells i
fullets diversos. Així mateix, les
publicacions periòdiques ací guardades representen una de les millors recopilacions de títols publicats a casa nostra, a Catalunya i
a les Illes Balears.
Val a dir que Gaietà Huguet
va ser un destacat escriptor i polític
castellonenc, que va estudiar a
lInstitut Nacional Agronòmic de
París i va fundar a Castelló en
1909 la Juventut Nacionalista, i
posteriorment, el partit Esquerra
Valenciana, en 1930. Va ser un
mecenes important per a diverses
iniciatives culturals i literàries i en
morir, poc després de regressar
de lexili, va crear la Fundació

Huguet, dedicada a fomentar lús
i lensenyament de la nostra
llengua. Dins del fons destaquen
també les edicions: Els valencians
de secà / Huget Segarra, Gaietà.
-València: LEstel, 1969 i
Sermones/ Vicente Ferrer, Santo.
-Barcelona: Barcino,1932.
Actualment, la col·lecciórespectada tal com estava en els
seus orígens, i ampliada avui- està
classificada seguint lordenació
de la CDU. Una bona part del
fons està destinat al préstec i laltra
pot ser consultada en la Sala de
Lectura. A ligual que la resta del
fons de la Biblioteca, estan
informatitzats, i per tant es poden
fer recerces i tries en una base de
dades. A més, gràcies a una clau
específica identificativa, és possible
seleccionar-lo i recuperar-lo de la
xarxa.
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La Biblioteca de Gaietà Huguet

