BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE
Lourdes Toledo
Una biblioteca amb història
La Biblioteca Pública Municipal de Pego (Marina Alta) es va crear amb larribada de
la II República lany 1931, si bé durant el bienni negre va ser objecte de remodelacions,
quan la Junta Municipal de la Biblioteca la va adaptar a la política dretana del govern
republicà del moment. Quasi trenta anys després, en 1961, el centre va passar a disposar
dun Reglament i dun concert amb el Servicio Nacional de Lectura.
Durant aquest període la Biblioteca va estar ubicada dins del mateix edifici de
lAjuntament. Lany 1971 es va crear una nova seu a uns locals situats a la Plaça del
Mercat, fins a la dècada dels noranta, moment en què va ser traslladada a la Casa de
Cultura, on està ubicada avui. El local de la Plaça del Mercat es va destinar a Agència
de Lectura, de manera que durant alguns anys els dos centres van funcionar paral·lelament,
fins que es van fusionar en una sola biblioteca.
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Un punt dinflexió
Pego complirà enguany el 725 aniversari de la seua Carta de Poblament. Aprofitant
lavinentesa, larxiu i la biblioteca municipals de Pego han programat diverses activitats,
moltes delles seran un punt de partida per a una nova etapa de la biblioteca i larxiu,
després duns anys de difícil gestió, a causa de nombroses interferències polítiques. En
aquests moments, doncs, la biblioteca es troba en un punt dinflexió, com explica el
seu bibliotecari, Joan Miquel Almela, amb molts projectes per dur a terme de manera
immediata. Anem a optimitzar els recursos existents i treure el màxim de partit del que
ja tenim -apunta Joan Miquel- ja que disposem duna infraestructura molt bona, i el que
cal és començar a fer-ne un altre ús.
Laccés a Internet és un dels punts que més preocupa al centre. Aquest és un dels
aspectes que anem a solucionar amb major urgència -apunta- i en eixe sentit, estem
redactant a hores dara un reglament de la biblioteca, on es regula la manera daccedir
a internet, ja que en els últims anys laccés indiscriminat havia disvirtuat un poc lús de
la biblioteca. Es tracta -afegeix- de mantenir laccés lliure i gratuït a les últimes
tecnologies, però per fer-ne sempre un ús pedagògic i de consulta, per a la qual cosa,
limitarem el temps daccés i evitarem activitats com el chat, que té un caràcter més privat
i personal, i no de servei públic, si bé una persona podrà consultar el seu compte de
correu electrònic, sense cap problema, sempre que respecte el temps corresponent. Per
això, una bona idea seria crear una agenda dusuaris, on cadascun estiguera registrat
amb una clau daccés. De moment -explica Almela- el que anem a fer es passar de
quatre ordinadors de lliure accés a tres, un dells per a consulta exclusiva dOPAC i laltre
per navegar per Internet.
Per a Almela, és un tema delicat perquè labsència duna base legal obliga els
professionals de la informació -diu- a crear una política dutilització de les últimes
tecnologies i vetlar-ne per un ús pedagògic i positiu.
Al marge de tot això -apunta- considere que els bibliotecaris estem ací per oferir un
servei dassessorament i de guia, dins del qual hauríem de primar la informació que està
en els llibres i acudir a Internet com a font de suport i secundària.
Un dels altres aspectes que emprendrà en breu la biblioteca és la actualització dels
fons i la seua revisió per matèries. Volem renovar les monografies i mantenir o retirar
algunes obres generals, com ara enciclopèdies i obres de referència -explica Almela-.
Començarem pel fons per matèries, per a la qual cosa hem pensat introduir una mitjana
de tres o quatre novetats mensuals i esperem que aquesta línia de treball ens ajude, en
part, a recuperar els usuaris que hem anat perdent en els últims temps. El que no
podem consentir -insisteix- és continuar omplint les prestatgeries amb títols que no han
registrat ni un sol préstec en els últims dos o tres anys.
Tal com explica Almela, una de les prioritats que té ara la biblioteca de Pego és
restablir el contacte amb els seus usuaris. Hem perdut lectors progressivament -apuntaperquè no shan revisat les novetats a la biblioteca i perquè no teníem un fons útil i
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
DE PEGO
Cap de Negociat: Rafael Ruiz Carrió.
Cap secció Arxiu i Biblioteca: Joan
Miquel Almela Cots.
Auxiliar Biblioteca:
Joana Canet Sastre.
Adreça:
C/ Sant Domènec, 5, 03780, Pego.
Tel.: 96 557 2801/ Fax: 96 557 2583
C-e.: culturapego@telefonica.net
Horari: de dilluns a dissabte de 10:00
h. a 14:00 h. i de 17:00 a 20:00 h.
Estiu: de 8:00 h a 14:00 h.
Fons i números de volums: 16.427
(De moment, els fons audiovisuals
no estan disponible en préstec).
Serveis: Préstec de llibres, accés
públic al catàleg OPAC, Accés públic
i gratuït a Internet.
Activitats: Dia del Llibre,
presentacions de llibres,
contacontes, exposicions.
Automatització: Programa informàtic:
BIBLIO 3000. La biblioteca
treballarà intensament durant el
2004 en lautomatització dels seus
fons.
Estadística 2002: fons incorporat:
410, socis nous: 250, préstecs:
2.900 (tot llibres). Quant als índex
de lectura en valencià, si bé no nhi
ha estadístiques, segons el
bibliotecari, en termes generals, a
Pego es llegeix més en castellà i els
llibres en valencià queden quasi
restringits al públic infantil i juvenil.
Població:
10.060 habitants (cens 2001).
Visites i Activitats: se centren en la
setmana del llibre, amb la visita de
les escoles. Durant aquesta
setmana es programen sessions de
contacontes i també sessions
informatives sobre el funcionament
de lOPAC i els passos que dóna un
llibre des que arriba a la biblioteca
fins que es presta als usuaris.
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interessant per als universitaris i estudiants, en general, un públic que ha deixat de venir
a la biblioteca perquè no hi trobava obres de consulta bones i actualitzades amb què
treballar. Amb lobjectiu també dactualitzar els seus fons i de cobrir les expectatives i
les preferències dels lectors, la biblioteca té com a prioritat la creació dun servei de
desiderata amb bústia de suggeriments, a més de la ubicació dun aparador de novetats
editorials.
De moment, el centre està treballant en la creació dun inventari total del que hi ha
a la biblioteca, tant en OPAC, com en suport paper, on es catalogarà progressivament
la totalitat dels fons, inclosos els audiovisuals, que ara per ara no estan catalogats ni
exposats al públic.
A hores dara, la biblioteca compta ja amb uns 9.000 títols introduïts, però el procés
és lent, tal com explica Almela, ja que primer volem esporgar el fons que està en
préstec, comprovar si està o no catalogat tant en suport informàtic, com en fitxa manual
i després farem el mateix amb el fons antic. Lobjectiu -apunta- és eliminar els llibres
que no es presten i deixar un fons més buit, però de major qualitat, amb els clàssics i
amb les novetats que sí es demanen. A més -comenta- buidar prestatges pot ser un
avantatge també perquè facilita laccés visual i físic del lector als llibres, així que segur
que queden una mica buits, però més atractius.
El 725 aniversari de la Carta de Poblament en 2004 serà locasió també per eixir
al carrer i millorar la presència pública i la imatge de la biblioteca. Així doncs, lemissora
municipal dedicarà un espai per a la biblioteca i per a larxiu de la localitat, des don
poder donar-se a conéixer. Daltra banda, el centre organitzarà aquesta primavera una
fira de llibreters de Pego i de la comarca, així com un taller de lectura, impulsat per la
Escola dAdults.
Igualment, al llarg de 2004 la biblioteca ha programat publicar un tríptic amb les
activitats culturals previstes per a lany, així com les novetats rebudes a la biblioteca, en
un intent de difrondre-les entre els lectors i el públic, en general. A més, el 2004 és
també la data prevista per a lentrada de la biblioteca municipal de Pego al Catàleg
Col·lectiu de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.
Un abans i un després
Visita del col·legi local a la Biblioteca
Pública Municipal de Pego.
2 i 3, El Dia del Llibre, per Sant Jordi, la
biblioteca regala una rosa als usuaris, com
es tradició en la nostra cultura.
1,

Uns dels problemes que ha tingut la biblioteca de Pego en els últims anys és la falta
duna sala diferenciada de lectura, així com dun espai per al públic infantil i un apartat
dedicat a les consultes dInternet, ja que fins ara ha estat tot dins dun mateix espai.
En aquest sentit, i tal com comenta Joan Miquel Almela, està prevista per a enguany
la redistribució de lespai de la biblioteca, de manera que es puguen crear zones
diferenciades de treball i evitar interferències entre els usuaris, des de prelectors fins a
universitaris o persones majors.
Lobjectiu més immediat és ara recuperar el lector, ja que a Pego fa uns anys hi
havia una bona xarxa de lectors. En eixe sentit, el centre actualitzarà en els pròxims
mesos els seus fons i restablirà, amb ladquisició de publicacions periòdiques i de
revistes dinvestigació, el servei dhemeroteca, suspés en els últims anys.
Com a projecte conjunt amb larxiu, la biblioteca té previst la preparació i instal·lació
a lúltima planta de ledifici duna biblioteca específica on subicarà el fons local i
comarcal i el fons antic, una col·lecció important amb títols dels anys trenta i quaranta
del segle passat.
Tot plegat, la biblioteca es troba en un moment de restructuració i de renovació,
tal com diu el seu bibliotecari, i aclareix que la biblioteca durà en breu a terme tots
aquells canvis que puguen fer sense necessitat de noves inversions. LAjuntament no
està passant un bon moment financer i de moment -explica Almela- anem a fer una
cosa tan senzilla com recuperar el fitxer manual, retirat de la biblioteca per lanterior
govern municipal.
Un altre punt pendent -apunta el bibliotecari- és la integració dels veïns que formen
part de les comunitats dimmigrants que resideixen a Pego. Segons Almela, només
alguns dells van a la biblioteca, i esporàdicament, perquè des del centre no sha fet
mai cap esforç per apropar aquestes persones als serveis de lectura. Per a Almela, el
punt dinflexió que està vivint el centre pot ser també un bon moment per plantejar-se
a la biblioteca una línia de treball diferent, la qual integre millor els nouvinguts.

