
  

 
● Antiga e nova sé

Praza Salvador Parga. 1957-2006 Avda. Xoán XXIII. 2008-



  

● Grandes cambios. Do 2007 ao 2008 :
– Recursos : 

● De 310 m² a 5.076 m²
● De 81 postos de lectura a 418
● De 728 m. de andeis ocupados a 3.556 m.
● De 33.301 docs. a 79.802
● De 0 ordenadores uso público a 53
● De 7 traballadores a 35
● De 146.462 € de gastos correntes a 1.030.298 €



  

● Grandes cambios. Do 2007 ao 2008 :
– Usos :

● De 8.994 visitantes a 161.876
● De 164 socios a 6.739
● De 1.007 préstamos a domicilio a 73.475
● De 0 préstamos interbibliotecarios a 705
● De 0 actividades culturais a 129
● De 0 repercusións nos medios de comunicación a 95 citas



  

● Evolución do 2008 ao 2012



  

●Visitantes. Incremento dun 3% con respecto ao ano 2011 e 
dun 99% desde o 2008
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● Total de usuarios : 25.163. Incremento dun 19% desde 
o ano pasado e dun 273% desde o 2008

● Novos usuarios : 4.081
– A cantidade máis alta das bibliotecas Nodais unha vez máis
– Porcentaxe de poboación inscrita sube 4 puntos, xa está no 26%
– 8.263 dos usuarios (un 33%) son prestatarios activos
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● Préstamos a domicilio
– 177.527. Só detrás de Vigo a nivel de Galicia
– Media diaria de 616 préstamos
– Incremento dun 1% desde o ano pasado e dun 142% 

desde o 2008
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● Autopréstamo
– Incrementouse un 205% desde o 2009 que comezamos co 

servizo e un 39% desde o ano pasado

Vídeo-guía de uso

Autopréstamo 2009 2010 2011 2012

Nº autopréstamos 22741 34.487 49.707 69.308

% do total 17% 23% 28% 39%
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http://youtu.be/QqfGmzY7NvE


  

● Préstamo interbibliotecario
– Desde 2008 incrementouse un 668%
– Desde o ano pasado incrementouse un 23%
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Actividades culturais
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●  Actividades culturais 
– Incremento arredor dun 300% en actividades e asistentes 

desde o 2008. Desde o ano pasado o nº de actividades 
subiron un 32% e os asistentes un 15%.
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● Extensión bibliotecaria. Incremento do 32% sobre o ano 
pasado e do 105% desde o 2010. Estivemos na Feira do Libro, na Praza 
de Cervantes, na Praza de Abastos, en Área Central, na Alameda, na Praza 
Roxa...

Extensión bibliotecaria 2010 2011 2012

Nº de actividades 4 4 4

Visitantes da ext bca 3.298 5.134 6.772

Carnés feitos na ext bca 270 122 98
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Terraza diante da Biblioteca Ánxel Casal



  

● Terraza diante da biblioteca

Terraza da Bca 2010 2011 2012

Nº usuarios 273 531 658

Días de uso 9 38 41

Media diaria uso 30 14 16
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● Repercusión en medios de comunicación
Repercusión en 
medios

2008 2009 2010 2011

Nº citas/reportaxes 95 228 260 484
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● A colección : 
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● A colección por tipos de soportes
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● Colección en depósito e en libre acceso : 
– 28% vs. 72%

33.962

86.619

Accesibilidade da colección
BPS. 2013

Depósito
Libre acceso



  

● Colección por idiomas

spa 88.512 72%

glg 21.176 17%

inglés 4.605 4%

outros 3.526 3%

portugués 1.789 1%

francés 992 1%

catalán 756 1%

italiano 520 0,4%

alemán 410 0,3% spa
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● Colección Infantil vs. Adultos
– 16% vs 84%

19.636

105.423

Colección Infantil-Adultos
BPS. 2013

Infantil
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● Tipos de usuarios
Adultos 21.833

Infantís 3.273

Entidades 70

TOTAL 25.176
21.833

3.27370

Tipos de usuarios
BPS. 2013

Adultos
Infantís
Entidades

Homes 10.379

Mulleres 14.791 10.379

14.791

Usuarios por sexo
BPS. 2013

Homes
Mulleres



  

● Procedencia dos usuarios estranxeiros
Procedencia estranxeiros

Resto de España 2.244

Latinoamérica H 986

Europa Central 816

outros 765

Europa Occidental 752

Centroamérica 607

Europa do Leste 571

Norteamérica 339

P. subsaharianos 326

Europa Mediterránea 324

Latinoamérica P 268

Norte de Europa 224

Portugal 190

Asia 155

Países árabes 24
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● Usuarios de Compostela por Código postal

Zona do cod. Postal 15705 : plano

Zona do cod. Postal 15704 : plano

C.Postal Nº usuarios
15897 80

15707 656

15701 1.000

15702 1.207

15706 1.329

15703 1.551

15704 1.813

15705 2.015
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https://maps.google.es/maps?q=15705-Santiago&hl=es&ie=UTF8&ll=42.888291,-8.543072&spn=0.088922,0.154324&hnear=15705+Santiago+de+Compostela,+A+Coru%C3%B1a&t=m&z=13
https://maps.google.es/maps?q=15704-Santiago&hl=es&ie=UTF8&ll=42.886404,-8.541784&spn=0.022231,0.038581&sll=42.888291,-8.543072&sspn=0.088922,0.154324&hnear=15704+Santiago+de+Compostela,+A+Coru%C3%B1a&t=m&z=15


  

Uso 2009 2010 2011 2012
salon actos 59 85 141 142

salas traballo 286 691 775 876

TOTAL 345 776 916 1.018
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● Espazos de reunións e actividades. 
O uso incrementouse un 195% en 4 anos. Desde o ano pasado a éste 
tamén se incrementou un 11%



  

● Presenza nas redes sociais :
– Facebook. Incremento do 6% en visitas e do 56% en amigos. 

O descenso de visitas do 2012 débese a que pechamos un perfil de bibliotecaria xestora 
e deixamos só a páxina oficial como interlocutora.

Facebook 2010 2011 2012
Amigos 3.444 5000 5.376

Visitas 134.246 364.611 142.036
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-Twitter. Incremento do 75%
Twitter 2011 2012
Seguidores 231 405
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● Avaliación de indicadores
– Equipamento :

En positivo : 

En negativo :

BPS 2012 Media España 2010

Ordenadores pub con acceso a internet x 
10.000 hab

8,9 3,48

BPS 2012 IFLA 2001

m² x 1000 habitantes 52,54  m² 56 m²



  

● Avaliación de indicadores :
– Recursos humanos :

 En positivo :
BPS 2012 Media España 2010

Visitas por persoal ETC 8.667 10.017

Hab / persoal ETC 2.596 4.241



  

● Avaliación de indicadores :
– Recursos económicos :

● En positivo : 

● En negativo :

BPS 2012 Media España 2010

Gastos correntes x hab 11 € 9,81

Gastos de persoal x hab 9 € 6,62

BPS 2012 Media España 2010 Media UE 2001 IFLA 2001

Gasto adq fondos x hab 1 € 1,18 € 1,93 € 0,33 €

Gastos correntes x visitas 3,36 € 4,15 €

Gastos correntes x prest activos 131 € 145,39 €

Gastos de investimento x hab 0,02 € 2,94 €



  

● Avaliación de indicadores :
– Recursos informativos : 

● En negativo :

BPS 2012 Media España 2010 Media UE 2001 IFLA 2001

Volumes x hab 1,31 1,61 2,2 1,5-2,5

Libros x habitante 1,14 1,41

Audiov x 1000 hab 152,5 162,77

Adq de fondos x 1000 hab 85 112,46

Libros por cada 1000 hab / ano 66 87,98 200

Adq audiov x 1000 hab 0,56 21,18

Renov colección 0,07 7,35



  

● Avaliación de indicadores :
– Oferta de servizos : 

● En positivo : 
BPS 2012 Media España 2010

Activ cult / 10000 hab 52,48 31,42



  

● Avaliación de indicadores :
– Usos : 

● En positivo : 

BPS 2012 Media España 2010

Visitas x hab 3,34 2,36

Visitas / usuario inscrito 12,82 8,21

% visitas q usaron internet 15,14% 11,05%

% visitas q ue usaron  o préstamo 55,04% 54,42%

Novos usuarios / 1000 habitantes 42,24 23,33

Préstamos / usuarios inscritos 7,06 4,48

Préstamo de libros / hab 0,98 0,8

Préstamo de audiov / hab 0,67 0,43

índice rotación colección total 1,4 0,57

índice rotacion audiv e sonoros 10,34 2,67

índice rotación docs electrónicos 1,17 0,93



  

● Avaliación de indicadores :
– Usos : 

● En negativo :

● A medias : 

BPS 2012 Media España 
2010

Media UE 
2001

Usuarios activos do 
préstamo / hab.

0,09 0,43

Porcentaxe de 
poboación inscrita

26% 28,75% 29%

BPS 2012 Media España 
2010

Media UE 2001

Préstamos / hab. 1,84 1,29 4,9



  



  

● Actividades de celebración do Aniversario da BPS e 
do Día internacional do Libro Infantil e Xuvenil : 

– Obradoiro de bookcrossing:  para nenos e nenas a partir de 8 anos, de 18.00 ás 19.30h. 
na Sala infantl  (www.bookcrossing-spain.com/). Precísase inscrición previa, máximo 15 
persoas. Liberaremos libros coa participación dos rapaces inscritos para que os usen 
outros lectores. Un código na cuberta do libro permitirá seguir a súa viaxe. 

– Lectura do Manifesto do Día do Libro Infantil e Xuvenil deste ano (poema de Pat Mora) 
antes de comezar o obradoiro de bookcrossing.

– Fallo concurso-exposición “Pasos polo pasado” e entrega do premio. Exposición de 
fotos antigas de Compostela (Bedeteca, 12 h)

– Exposición marcapáxinas elaborados na semana do 18 ao 22 de abril polos usuarios  máis 
pequenos da biblioteca (Sala infantil).

– Sorteo de lotes de libros entre o público que levou préstamos no ano 2012. Avisaremos 
aos agraciados por teléfono. Os regalos poderán recollerse no mostrador de Información.

– Visitas guiadas extraordinarias (pola mañá ás 12.00h. e pola tarde ás 18.00h.)

– Mostra bibliográfica Hans Christian Andersen (Sala infantil do 1 ao 30 de abril)

– Posta en marcha da máquina de autopréstamo da sala infantil

https://correoweb.xunta.es/owa/redir.aspx?C=e355d41824a1466e9d2801e5962105a6&URL=http%3A%2F%2Fwww.bookcrossing-spain.com%2F%22%20%5Ct%20%22_blank


  

Posta en marcha da máquina de 
autopréstamo infantil



  

● Os bibliotecarios recomendámosche 



  

● Recomendacións para o día do libro infantil e xuvenil :
– Libros informativos :

● Compendio de herbas máxicas. Montse rubio. Baía 
Edicións 

Antigamente homes e mulleres vivían fortemente 
ligados á natureza, eran grandes observadores das 
súas bondades e crueldades.Co tempo fixémonos 
moi hábiles no coñecemento das súas calidades, 
sobre todo das plantas, usándoas para curar e cubrir 
as nosas necesidades físicas e espirituais. 
Compendio para achegamento a un aspecto tan 
importante da nosa tradición cultural, real-fantástica.



  

● Recomendacións para o día do libro infantil e xuvenil :
– Ficción :

● Verdedades. Yolanda Castaño, Xosé Tomas. Biblos.
Como todos, trátase dunha auténtica aventura. O tema 

son as plantas, os froitos, as verduras,...e as 
persoas que conviven con elas e as observan. Un 
verán na casa dos avós, unha nena que aprende sen 
tempos, sen límites, con libertade e paixón polo 
descubrimento. E a vida vexetal que os rodea a 
todos, que os envolve dentro e fóra da casa. É unha 
obra en poesía, con fondos silencios, que tratamos 
que convidase á contemplación pausada e 
emocional.

               



  

● Recomendacións para o día do libro infantil e xuvenil :
– Ficción :

● O crebacabezas. Txabi e Manu Arnal Gil. OQO 
editora.

Con esta formulación inquedante, os irmáns Txabi e Manu 
Arnal Gil mergúllannos na realidade asfixiante dun pobo 
atemorizado, cuxos habitantes están a expensas do capricho 
do home do crebacabezas, un ser tirano e mesquino que 
endurece o seu corazón almorzando a diario cunha cunca de 
café e unha cullerada de fel. O crebacabezas convértese 
nunha apropiada figura simbólica coa que representar o 
despotismo absoluto ao que está sometido o pobo. Os 
habitantes do lugar son criaturas desvalidas . Os seus 
designios están manexados ao antollo dun ser superior, amo 
e señor das súas vidas, que conta con total impunidade.



  

● Recomendacións para adultos no noso aniversario :
– Fondo local (relativo a Compostela).

● O pasado nunca pasa : Santiago de Compostela. -- 
Pontevedra : Teófilo edicións, 2012. 

Este libro amósanos unha recompilación fotográfica de 
como era e como foi mudando de aspecto 
Compostela, facendo un percorrido polas súas 
tradicións, pola súa cultura, polo seu ensino e 
Universidade; e tamén por diferentes momentos da 
súa vida social, política e relixiosa.Ten a 
particularidade de que moitas destas fotografías 
proveñen de álbumes de familias que viviron ou 
pasaron por Compostela entre os anos 1950 e 1990. 
Un libro entrañable e imprescindible para as persoas 
que consideran Santiago de Compostela como a súa 
cidade.



  

● Recomendacións para adultos no noso aniversario :
– Banda deseñada :

● El Ángelus. Giraud, Homs. Clovis leva unha vida gris ata que, un 
día, decide entrar por primeira vez en anos nun museo. Alí queda 
profundamente turbado ante a visión do Ángelus , un cadro do pintor 
francés Millet . Así arrinca esta historia de segredos familiares e 
transformacións persoais que levarán ao protagonista a investigar 
sobre a orixe do cadro e o seu profundo impacto na obra doutro 
pintor universal, Salvador Dalí .



  

● Recomendacións para adultos no noso aniversario :
– Banda deseñada :

● Ardalén. 
Miguelanxo Prado. Somos o que recordamos. Pero a 

memoria non é un rexistro obxectivo e inalterable. 
Sabela intenta reconstruír unha historia, unha parte 
da súa historia, a través dos recordos de Fidel . Pero 
hai máis fíos que se van entretexendo nese proceso 
de recuperación, outras persoas, outras memorias. 
Porque tamén somos o que os demais recordan. E 
nesas memorias, propias e alleas, hai amor e 
agarimo, e hai rancores e odios.



  

● Recomendacións para adultos no noso aniversario :
– Cinema :

● Arrugas. dirixida por Ignacio Ferreras ; guión, Paco Roca …
'Arrugas' narra a amizade entre Emilio e Miguel, dous 

anciáns recluídos nun xeriátrico. Emilio, que acaba 
de chegar á residencia nun estado inicial de 
Alzheimer, será axudado por Miguel e outros 
compañeiros para non acabar na planta superior da 
residencia, o temido piso dos asistidos, que é como 
chaman alí aos desafiuzados. O seu aloucado plan 
tingue de comedia e tenrura o tedioso día a día dos 
anciáns. Baseado no aclamado cómic do mesmo 
título de Paco Roca



  

● Recomendacións para adultos no noso aniversario :
– Documental :

● Marley. Unha película de Kevin Macdonald ; producida por 
Steve Bing, Charles StelMarley. É un dos documentais do 
ano, un exhaustivo traballo grazas ao que descubrimos a 
personalidade do Rei do Reggae mediante os testemuños da 
familia Marley e os seus amigos (sobre todo Chris Blackwell e 
Steve Bing), que ademais cederon, por primeira vez, imaxes 
privadas e inéditas de Bob Marley. E todo amenizado cos 
mellores temas do cantante. Dúas horas emocionantes.



  

● Recomendacións para adultos no noso aniversario :
– Música :

● Antoloxía de compositores galegos : clarinete e 
piano. 

A antoloxía recolle os contados exemplos "clásicos" de 
autores galegos para este xénero e dá conta das 
diferentes "xeracións" na creación musical en 
Galicia. Por outra parte, as obras mostran unha total 
diversidade de estilos, desde o neoclasicismo ao 
neorromantismo, pasando por propostas serialistas e 
outras experiencias de vangarda, o que confire ao 
conxunto unha heteroxeneidade notable, ao tempo 
que acredita do oficio e versatilidade dos intérpretes.



  

● Recomendacións para adultos no noso aniversario :
– Música :

● Con Camarón. 
No disco Con Camarón, o cantaor está acompañado 

por 12 grandes mestres da guitarra. A produción 
artística corre a cargo de Luís Monxe, guitarrista e 
fillo de Camarón. Estudos Diana participou na 
elaboración deste novo elepé que incluíu unha 
sesión de gravación moi flamenca na que 
interviñeron, entre outros, Cuquito de Barbate, Yeyé 
de Cádiz, Tomasito e John o Canelo. O escritor e 
xornalista José Manuel Gamboa, un dos maiores 
especialistas en flamenco da actualidade, estivo 
tamén presente. 



  

● Recomendacións para adultos no noso aniversario :
– Literatura :

● A noite branca / Francisco X. Fernández Naval
Marcos sente a necesidade de coñecer e contar unha 

parte esquecida do seu pasado familiar cando 
descobre varias fotografías e un feixe de cartas 
escritas por un voluntario da División Azul, enviadas 
desde a fronte rusa en 1941 e atopadas no interior 
dunha caixa de marmelo



  

● Recomendacións para adultos no noso aniversario :
– Ensaio :

● Todo lo que era sólido / Antonio Muñoz Molina
Este é un ensaio directo e apaixonado, unha reflexión 

narrativa e testimonial, ao máis puro estilo dos 
ensaios de George Orwell ou de Virginia Woolf, unha 
proposta de acción concreta e entusiasta para 
avanzar desde o actual deterioro económico, político 
e social cara á realidade que queremos construír. 
Partindo de documentos xornalísticos e da tradición 
literaria, Muñoz Molina escribe esgrimindo razón e 
respecto, sen eludir verdades amargas, porque 
saber é o único camiño para cambiar as cousas



  

● Recomendacións para adultos no noso aniversario :
– Literatura :

● Fábulas del sentimiento / Luis Mateo Díez
Estas doce novelas curtas compoñen o ciclo narrativo 

máis ambicioso que ata o momento culmina o seu 
autor. Obtiveron na súa publicación, ao longo de dez 
anos, o recoñecemento á ambición e maestría dun 
proxecto nada frecuente nas nosas letras.Historias 
que desvelan, sempre con emotividad e sorpresa, a 
fraxilidade da nosa condición, o sentido da vida duns 
cantos personaxes inesquecibles, e a intensidade do 
que se vive no límite da lucidez e a contradicción.



  

● Recomendacións para adultos no noso aniversario :
– Libros informativos :

● Darwin en el supermercado / Mark Nelissen
Por que cruzamos os brazos nunha reunión de 

traballo? En que nos baseamos para elixir a nosa 
parella sentimental? Como seres humanos que 
somos temos unha opinión en exceso elevada de 
nós mesmos. Damos por feito que moitas das nosas 
decisións e accións se basean no libre albedrío, na 
racionalidade do noso cerebro. Non obstante, Mark 
Nelissen dedicouse a demostrar o contrario, a 
ensinarnos como ata o máis trivial dos nosos xestos 
ten unha razón evolutiva.



  

Os máis prestados no 2012



  

● Os máis prestados no ano 2012 : 
– SECCIÓN INFANTIL :

● Libros informativos : 
– Muzzy. 71 préstamos. Curso para aprender 

inglés.



  

● Os máis prestados no ano 2012 : 
– SECCIÓN INFANTIL :

● Ficción : 
– Tus cuentos clásicos. 74 préstamos. 

Coleccionables de RBA.



  

● Os máis prestados no 2012 :
– INFANTIL

● Música
– Todas sus canciones todos sus éxitos. 

Parchís. 36 préstamos.



  

● Os máis prestados no 2012 :
– INFANTIL

● Series
– Érase una vez el cuerpo humano. 212 

préstamos.



  

● Os máis prestados no 2012 :
– INFANTIL

● Películas
– Enredados. 56 préstamos.Outro éxito de animación da 

factoría Disney baseado no conto dos irmáns Grimm, 
Rapunzel. Xénero de aventuras, comedia e musical. Flynn 
Rider, o máis buscado -e encantador- bandido do 
reino,agóchase nunha misteriosa torre e alí atópase con 
Rapunzel, unha bella e avispada adolescente cunha 
cabeleira dourada de 21 metros de longo, que vive alí 
presa dende hai anos.



  

● Os máis prestados do ano 2012 : 
– ADULTOS :

● Libros informativos : 
– El secreto. Ronda Byrne. 16 préstamos. 

Autoaxuda. Trata sobre como construir unha 
vida plena, abundante e feliz.



  

● Os máis prestados do ano 2012 : 
– ADULTOS :

● Libros de Ficción :
– Canción de hielo y fuego.  George R.R. Martín. 

81 préstamos. Fantasía



  

● Os máis prestados no 2012 :
– ADULTOS

● Música
– Cien obras únicas de música clásica. 37 

préstamos.



  

● Os máis prestados no 2012 :
– ADULTOS

● Series
– The good wife. 154 préstamos. Serie de TV (2009) 

con varios premios EMY e Globos de Ouro. Peter (North) é 
un popular político que acaba na cadea por malversación 
de fondos e escándalo sexual. A partir de entón, a vida de 
Alicia Florrick, súa muller durante 13 anos, desmorónase. 
Deberá refacer a súa vida. 



  

● Os máis prestados no 2012 :
– ADULTOS

● Cinema
– El padrino. 105 préstamos.



  

● Os máis prestados no 2012 :
– ADULTOS

● DVD informativos
– Lo mejor del NO-DO. 49 préstamos. Unha 

colección de DVD que abarca os feitos máis 
importantes da historia recente de España 
desde o final da Guerra Civil ata a instauración 
da democracia.



  

● Os máis prestados no 2012 :
– ADULTOS

● Banda deseñada
– Blueberry. 249 préstamos. Serie francesa de 

historietas do Oeste americano iniciada en 1963 polo 
guionista Jean-Michel Charlier e o debuxante Jean 
Giraud para a revista Pilote que narra as aventuras 
do Teniente de Cabaleiría Mike Steve Donovan, alias 
"Blueberry".



  

● Os máis prestados no 2012 :
– ADULTOS

● Revistas
– El Jueves. 202 préstamos.
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