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LA COL·LECCIÓ
Aquests són els títols de revistes que s'han subscrit per al 2017:
Castellà
Arquitectura y diseño
Clara
Cocina fácil
Cuerpo Mente
Digital Camera
El Jueves
El Mueble
Elle
Emprendedores
Fotogramas
Geo
Historia National Geographic
Integral
Más Allá
Mente Sana
Mi Casa
Muy Interesante
National Geographic
Nuevo Estilo
Qué Leer
Quo
Saber Vivir
Tiempo
Viajar
Viajes National Geographic
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Català
440 Clàssica
Agro-cultura
Alberes
Bonart
Cadí-Pedraforca
Canvi de mentalitat
Catalunya Cristiana
Cuina
Descobrir
Dialogal
El Petit Sàpiens
El Temps
Enderrock
Entreacte
Esguard
Estris
Experiències Descobrir
Garrotxes
Gavarres
Guix
Guix d’infantil
L’Avenç
Món empresarial
Sàpiens
Serra d’Or
Súpers
Time Out
Valors
Vèrtex
Zirkòlika

ELS INDICADORS
L’any 2016 es van prestar 4.356 revistes, el 4,08% del total de préstecs realitzats
mitjançant eBiblio-Catalunya. Els 3 títols més prestats van acaparar més del 50% del total
de revistes prestades. I si es comptabilitzen els 10 primers títols més prestats, el
percentatge arriba fins al 80,33% del total de revistes prestades. Aquest és el rànquing:
Cuina......................... 1.030
Descobrir...................... 666
Sàpiens......................... 562
Time Out Barcelona...... 300
El Temps....................... 239
Experiències Descobrir.. 217
L'Avenç......................... 168
Serra d’Or..................... 117
Vèrtex........................... 102
Enderrock....................... 98
L’exemplar concret més prestat va ser el número 190 de la revista Cuina (211 préstecs).
Podeu consultar el balanç estadístic complet d’eBiblio-Catalunya 2016 a l'espai de dades
estadístiques del Servei de Biblioteques.

FUNCIONAMENT GENERAL
Revistes
Les revistes es localitzen només a través dels aparadors de la pàgina d’inici del servei,
tant a la versió web com a l’app eBiblio. Actualment no es poden categoritzar a l’arbre
de matèries. Per tant, per conèixer totes les capçaleres de revistes disponibles a eBiblio
s’ha de marcar el signe (+) que trobeu a l’aparador de revistes en català i en castellà.
Passa el mateix amb el títols en anglès, francès i alemany (veure Fig. 1. i 2.)

Fig. 1. Aparador de revistes en català a la pàgina d’inici de la versió web

Fig. 3. Cerca dels números de la revista El temps

Per conèixer els números disponibles d’una
determinada revista s’ha de consultar per títol
al cercador general de la part superior (Fig. 3.)

Fig. 2. Revistes en castellà a Catàleg
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La modalitat de lectura de les revistes és només
per Descàrrega amb DRM (Adobe); no es
disposa de la lectura en línia (streaming) ni de
la Vista prèvia (visualització del 10% del
contingut). Necessàriament, s’ha de prestar per
accedir-hi (Fig. 4.).

Fig. 4. Disponibilitat de descàrrega

Respecte al sistema de préstec de les revistes digitals, tant al web com a l’app, el
funcionament canvia segons si les revistes són en català o en castellà. El motiu principal
del canvi de sistema ve determinat pel tipus de subscripció actual de cada model:
El catàleg de revistes en català d’eBiblio ofereix el darrer número de la revista, és a dir el
número de quiosc, excepte per a les revistes setmanals (Time out, El temps,...) que
manté els números del mes. En conseqüència, no s’inclou un servei d’hemeroteca. Per
tant, el termini de préstec de les revistes s’adequa als dies que resten des de que es fa el
préstec fins a l’últim dia del mes (amb un màxim de 21 dies que és el termini habitual de
préstec). Per exemple, una revista en català prestada el dia 17, el sistema estableix un
préstec limitat de 14 dies, enlloc dels 21 dies habituals, en tant, resten 14 dies fins al
darrer dia del mes. (Fig. 5.)

Fig. 5. Número de la
revista Cuina agafada
en préstec el dia 17 de
març. El sistema fa un
préstec de 14 dies,
que és el termini de
caducitat de la
llicència.

A més d’aquest funcionament específic, també hi ha un desenvolupament a la
plataforma tecnològica que fa que el número desaparegui del compte d’usuari quan el
registre ha estat eliminat per caducitat. Gràcies a aquest desenvolupament, els números
no resten al compte de l‘usuari bloquejats sense cap opció de devolució anticipada ni de
lectura.
Les revistes de periodicitat setmanal tenen el mateix termini que les mensuals, per
aquest motiu, consten a catàleg els números del mes en curs.
Les revistes en castellà tenen un funcionament diferent; en aquest cas, si hi ha
hemeroteca i l’ús és equivalent al dels llibres electrònics. El període de préstec, les
renovacions i la devolució anticipada funcionen igual que els llibres electrònics d’eBiblio.
Quant a la localització dels números de revista en castellà des de l’OPAC, difereix del
catàleg de biblioteques perquè els números no es troben sota un únic registre de la
revista, sinó que cada número crea un registre que s’identifica pel mes entre parèntesi
(Fig. 6.).

Pàgina 3 / 4

Fig. 6. Cada número de la revista Cuerpo mente té un registre i el mes es visualitza entre parèntesi al títol de la
revista.

Per a informació i consultes:
e-biblio.cultura@gencat.cat

Pàgina 4 / 4

