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Què és? 

Bloc de recomanacions de 
documents disponibles a 

Biblioteques de 
Barcelona. 

  

Des de Gener del 2011 
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Qui som i què volem? 

 
 
 

 

 

 

 

Som professionals de Biblioteques de Barcelona 
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Nous hàbits de lectura  
a la xarxa 

 

- Volem conèixer l’opinió dels altres 

 

-Volem compartir lectures a les xarxes socials 

 

-Volem arribar a nous públics 

 

- Volem accedir a continguts multimèdia 
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Nous hàbits de lectura 
a la xarxa  

- Volem distribuir els continguts 

 

- Volem recuperar la informació 

 

- Volem accedir a una selecció dels continguts 

 

- Volem gestionar millor el temps 

 

- Lectura multiplataforma 
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Conèixer l’opinió dels altres  
 
 

Amb els comentaris que fan al 
Bloc i a les xarxes socials 
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Compartir lectures a les xarxes socials 
 

Des de cada post els lectors tenen diverses opcions de 
compartir 
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Compartir lectures a les xarxes socials 
 

Amb el hahstag #bibarnabloc fem difusió dels posts a 
twitter 
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Arribar a nous públics 
 

L’enganxina “A nosaltres ens ha agradat, i a tu? 
Bibarnabloc.cat” ens ajuda a connectar públic presencial 

amb públic virtual 
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Arribar a nous públics 
 

A través de la difusió a les xarxes socials 
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Arribar a nous públics 
 

A través dels participants als 
concursos 
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Contacte directe amb el públic 
 

A través de twitter, facebook i el propi bloc 
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Oferta de continguts 
multimèdia 

 
Amb les videorecomanacions 
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Oferta de continguts multimèdia 
 

Amb les fotorecomanacions 
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Oferta de continguts multimèdia 
 

Amb la inserció de vídeos, podcast, arxius de música, 
animacions… 
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Distribució de continguts  
 

Amb la publicació automàtica al Web, Facebook de 
tots els posts o d’una selecció 
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Etiquetar i categoritzar per recuperar la informació 
 

Afegint etiquetes temàtiques i 
categories prèviament consensuades entre 
els autors i que permeten sindicació  
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Gestionar millor el temps 
 

No cal que estem junts, ni coincidir en el temps, 
podem escriure quan volem, llegir quan ens ve de 
gust, publicar de manera programada i tot des d’un 

ordinador connectat a la xarxa 
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Lectura multiplataforma 
 

És important poder accedir a la informació des de 
qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc 
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I per acabar algunes dades del Bibarnabloc 

Premi Stic.Cat 
al millor Bloc 
Corporatiu 

2011 

900 posts 
publicats 

103.478 
visitants 

3.215 
comentaris 



Seguir 
Innovant 

Aprofitar 
el talent 

Conèixer 
millor als 
usuaris 

Buscar 
nous 

reptes 

I no parar 
de 

moure’ns 

 
 
 

I ara què? 
 

 


