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Estadística sobre el nombre de lectors assistents a la biblioteca
l’any 1935.

http://www.l-h.cat/webs/arxiumunicipal/inici.aspx

L’Arxiu Municipal de L’Hospitalet
custodia
100.000
arxivadors
d’interès
històric
i
cultural
procedents del Fons Municipal de
l’Ajuntament.
Una de les funcions principals de
qualsevol arxiu és la difusió dels
seus fons documentals. Per això,
l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet
(AML’H), va encetar fa més d’un
any, el cicle “DOCUMENT DEL
MES”, cicle amb el qual s’exposa,
tant físicament (a la sala de
consulta de l’Arxiu) com en el web
(http://www.lh.es/webs/arxiumun
icipal/inici.aspx ), i durant un mes,
un dels diferents documents
dipositats a l’Arxiu.
La selecció es fa seguint un criteri
de representativitat de la tipologia i
procedència dels documents que
integren el patrimoni documental
de l’Hospitalet i pretén mostrar-ne
la riquesa i varietat.
Aquest mes es presenta una
estadística per a conèixer el
nombre
d’assistents
a
les
biblioteques de la ciutat de
l’Hospitalet durant l’any 1935. A
través d’aquesta estadística es
coneixen les diferències en els
hàbits de lectura dels homes i de
les dones de la ciutat, així com les
tendències a llegir de cada sector.
D’acord amb aquesta estadística es
pot constatar que l’afluència de la
dóna a la biblioteca era sols d’un
5% respecte als homes.
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Abast i contingut:
Estadística realitzada per
l’ajuntament de l’Hospitalet, sobre el nombre
d’usuaris assistents a la biblioteca durant l’any 1935,
així com els temes de lectura preferida per la
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Es pot accedir a la lectura del document al nostre
web. També romandrà exposat a la Sala de Consulta
de l’Arxiu durant tot el mes.
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