BIBLIOTECA ESPORTIVA MUNICIPAL
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ ESPORTIVA
OBJECTIUS:

La biblioteca esportiva municipal pretén aconseguir i administrar un fons bibliogràfic i
audiovisual i documental relacionat amb l’àmbit de l’esport i l’activitat física, dirigit a totes
les edats i nivells i abastant totes les disciplines i temátiques relacionades.
Així s’estructurarà en 4 grans àrees:
- Bibliogràfica
o Llibres tècnics de les diferents modalitats esportives, els de
generalitats, història, branques afins, a més de seccions especials
dedicades a la literatura de tema esportiu, còmic, fotogràfic, artístic,
d’aficions (filatèlia, …) etc.
o Hemeroteca: revistes de tema esportiu. Es procurarà estar subscrits a
diverses publicacions, principalment de caràcter científic i que tracten
l’esport en general, a més de les quals per la pròpia gestió del Patronat
d’Esports ja es reben (instal·lacions esportives, gestió esportiva,
legislació).
- Audiovisual:
o CD Rom, amb documents d’actes de congresos, memòries,
presentacions audiovisuals, fotografia, ...
o Videos i DVD: de tipus tècnic (formatiu), memòries de competicions
locals, documentals històrics, així com una secció especial dedicada al
cinema (ficció, documental) de tema esportiu.
- Instal·lacions i activitats esportives municipals
o Projectes, plànols, de les instal·lacions esportives municipals,
especialment les gestionades pel Patronat d’Esports, junt a fotografies
actuals i de la seua evolució al llarg del temps.
o Memòries i dossiers de les competicions organitzades a la nostra ciutat
amb col·laboració municipal.
- Posters i fullets de competicions organitzades a la nostra ciutat.
Es procurarà prestar especial atenció a disposar de fons bibliogràfics en valencià
(català), així com llibres relacionats amb l’esport de la ciutat i la seua comarca, escrits per
autors i autores de Castelló o editats aquí.
Es pretén que els fons estiguen a la disposició de tots els ciutadans de Castelló i en
general als interesats per temes esportius, amb un adequat control que permeta una
conservació i un gaudi al llarg del temps de la millor manera possible, considerant que la
funció i objectiu d’una biblioteca específica, en aquest cas esportiva, són diferents d’una
general, gestionant-se de manera un poc diferent pel que fa a la clasificació i ordenació com
pel que fa al sistema de consulta. En aquest sentit no és un objectiu la lectura de premsa
diària (esportiva o no).

La biblioteca en principi es planteja, a costa d’anar valorant la demanda real que té
el servei, principalment com un lloc de consulta “in situ” dels documents arxivats i
catalogats, no obstant s’establirà un sistema de préstec limitat de manera que els fons
estiguen a la disposició dels interessats en la pròpia biblioteca el màxim possible. L’horari
serà el mateix que l’establert per les oficines del Patronat d’Esports i s’atendrà pel personal
ja existent a aquell. Es podran consultar tant els documents escrits com els gràfics o
audiovisuals, podent aprofitar, de no estar ocupada per un altra activitat, la sala tècnica/de
reunions.

NORMES PROVISIONALS DE FUNCIONAMENT:
Horari d’obertura: en general de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 i dimarts i dijous de
17.30 a 19.30 i de 8.15 a 14.15 en el període d’estiu.
Usuaris: es realitzarà un fixer o base de dades d’usuaris. Per a tenir tal consideració
haurien de realitzar una sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del DNI i una fotografia.
En el moment de donar-los d’alta se’ls facilitarà una còpia de les normes d’ús de la
biblioteca esportiva municipal, signant el coneixement i l’assumpció del complimient
d’aquelles. En cas de pèrdua o robatori, l’usuari responsable o afectat es farà càrrec dels
costos totals de la reposició dels llibres afectats.
Consulta: els llibres no són de lliure disposició, al no estar previst inicialment un control
presencial continu a la pròpia sala de lectura/biblioteca. El procés per a facilitar un llibre
consistirà a localitzar el o els que són d’interès mitjançant consulta prèvia al programa
informàtic en el qual estaran catalogats els fons de la biblioteca, als llistats impresos que es
vagen editant, o a través de la pàgina web del Patronat on s’inclourà un llistat bàsic dels
fons (títol, tema, autor, editorial i característiques principals del llibre, pàgines,
il·lustracions, …) que en el possible permeta una recerca per temes, autor, … . Una vegada
a la sala també mitjançant observació de les pròpies prestatgeries (tancades). Seguidament
es sol·licitarà, mitjançant una senzilla fitxa o imprès de sol·licitud de consulta a la sala del
llibre o llibres d’interès, que els serà facilitat pel personal del Patronat que a tal efecte
col·labore en aquest aspecte: funcionaris, personal de pràctiques, …
Quant al sistema informàtic es faran les gestions per a procurar que sigue compatible i
pugue integrarse a la xarxa de biblioteques públiques de la Comunitat Valenciana, facilitant
així la difusió, coneixement i possible consulta dels seus fons.
Préstec: a més de la consulta a la sala, inicialment s’establiran dues modalitats de préstec.
- La de mitja jornada, al matí, en l’horari d’obertura al públic, que permeta la reprografia
que legalment sigue possible per a la seua devolució immediata.
- De cap de setmana, que es concretarà en el préstec a partir de les 13.00 hores d’un
divendres i fins les 10.00 hores de dilluns següent, podent avançar-se la recollida o retadarse la devolució en cas de caure aquells en festiu.
Respecte el període de préstec solament es podran concedir períodes de préstec més
extensos per raons excepcionals i prèvia sol·licitud raonada que ho justifiquen, amb
l’excepció dels llibres de lectura de tipus literari (novel·la, …) que podran prestar-se per un
període màxim d’una setmana.
Per a sol·licitar el préstec de llibres s’emplenarà igualment l’imprès de sol·licitud de
préstec.
Solament es podran prestar 2 llibres per usuari simultàniament.

Les normes de préstec es podran flexibilitzar en cas que les peticions vinguen
realitzadas/avalades per tècnics i/o clubs esportius locals relacionats amb el Patronat (ús
d’instal·lacions, concessió de subvencions, …) o de professors/professores de centres
educatius.
Consulta reservada: podrà haver llibres que solament es podran consultar a la sala i, si és
el cas, amb autorització expressa del coordinador d’activitats, tenint en compte el seu
especial valor, antiguitat, precari estat de conservació o superior valor econòmic.
Amb els impresos de sol·licitud de consulta préstec es durá una estadística i estudi dels
principals temes d’interès a fi d’orientar futures adquisicions.
Imprès de suggeriment d’adquisició de fons: per part dels clubs esportius, els entrenadors
i les entrenadores titulats o els professors i professores d’Educació Física dels centres
educatius es podrà sol·licitar l’adquisició de fons. Rebudes les sol·licituds es ponderarà la
conveniència de l’adquisició d’aquells en funció del cost, disponibilitat pressupostària, fons
semblants ja existents, etc, tot i que aquestes peticions tindran consideració inicialment de
preferencials.
En qualsevol cas qualsevol usuari o usuaria podrà realitzar suggeriments raonats que
s’estudiaran o contrastaran per a valorar la seua procedència o no.
Aspectes específics d’organització:
Entreteniment xiquets i xiquetes: acolorit de dibuixos.
Com s’ha comentat es procurarà tenir fons diversos tant de tipus tècnic com divulgatiu, així
com d’altres dirigits a totes les edats, inclòs el públic infantil, juvenil. En aquest sentit a
més dels llibres dirigits a les esmentades edats es procurarà estar en disposició de facilitar
algun entreteniment per als més menuts que puguen acompanyar a algun adult: como per
exemple una carpeta amb dibuixos de tema esportiu que el xiquet i la xiqueta pugue
acolorir. Ho podran sol·licitar al personal del Patronat, que ho facilitarà junt amb el material
(colors) necessari.
Activitats complementàries:
Conjuntament amb el funcionamient i recopilació de documentació de la biblioteca es
planteja, aprofitant les instal·laciones disponibles, sala tècnica/reunions i vestíbul, la
realització d’exposicions i xarrades, a més de la possibilitat de jornades tècniques.

