
COL·LECCIÓ DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA SUECANA
(realitzat entre el 19 de juliol i el 2 d'agost de 2016)

          Data del recompte
Llibres:

Temàtiques i/o autors locals         2.451 llibres i opuscles (2/Agost/2016)

Col·leccions auxiliars bàsiques
Albufera   74 llibres (26/Juliol/2016)
Arròs 190 llibres (26/Juliol/2016)
Ribera Baixa 165 llibres (26/Juliol/2016)
Xúquer   29 llibres (26/Juliol/2016)

Altres col·leccions auxiliars
Benissants de la Pedra      1 llibre (22/Juliol/2016)
Font de Mora                            3 llibres (22/Juliol/2016)
Orde dels Franciscans      1 llibre (22/Juliol/2016)
Godoy    16 llibres (22/Juliol/2016)
Jura Real      1 llibre (22/Juliol/2016)
Múzquiz  279 llibres i documents originals (22/Juliol/2016)
Orde de Montesa      6 llibres (22/Juliol/2016)
Trénor/Valier      1 llibre (22/Juliol/2016)
Editorial Aleta  371 llibres        (20/Juliol/2016)

Premsa periòdica:

Capçaleres locals (setmanals, quinzenals, mensuals, etc.)     6.092 exemplars       [D'ells, aprox. 13.400 pàg. digitalitzades] (27/Juliol/2016)

Publicacions locals de caràcter anual  683 exemplars (20/Juliol/2016)



Premsa periòdica diària no local
Dossier        23.300 retalls, aprox. (22/Juliol/2016)
Diaris complets    19 exemplars (22/Juliol/2016)

Premsa periòdica no diària no local          3 .086 exemplars (25/Juliol/2016)

Audiovisuals:

Vídeos
Col·lecció vària    81 unitats [75 digitalitzades] (22/Juliol/2016)
Col·lecció SuecaTV          1.200 hores digitalitzades, aprox. (22/juliol(2016)

CD-Rs               33 unitats (22/Juliol/2016)

DVDs  112 unitats [20 digitalitzades] (22/Juliol/2016)

Fonoteca:

Rolls pianola    16 unitats (20/Juliol/2016)

Discos pissarra/vinil    61 unitats (22/Juliol/2016)

Cassettes
Col·lecció vària      8 unitats (22/Juliol/2016)
Col·lecció Sanjuán-Segura  315 unitats (no inventariades) (20/Juliol/2016)

CDs  152 unitats (22/Juliol/2016)

Màsters    24 unitats (22/Juliol/2016)



Altres suports    15 unitats (22/Juliol/2016)

Fototeca:

Col·lecció general       14.728 imatges [Totes digitalitzades] (2/Agost/2016)

Col·lecció Alfredo Claros  304 imatges (no inventariades) (20/Juliol/2016)

Arxiu Fotogràfic i Periodístic López-Egea        47.217 imatges  [47.171 digitalitzades] (19/Juliol/2016)

Col·lecció Silvestre-Pavia  252 imatges estereoscòpiques (no inventariades) (19/Juliol/2016)

Col·lecció Associació Penyeta-Cullera        16.128 imatges (no inventariades) [Totes digitalitzades] (27/Juliol/2016)

Diversos suports en paper:

Cartells           1.400 unitats, aprox. (no inventariades, no digitalitzades) (27/Juliol/2016)

Mapes/plànols     61 unitats (no inventariades, no digitalitzades) (27/Juliol/2016)

Calendaris
Paret  164 unitats (no inventariades, no digitalitzades) (27/Juliol/2016)
Sobretaula    44 unitats (no inventariades, no digitalitzades) (27/Juliol/2016)
Butxaca  110 unitats (no inventariades, no digitalitzades) (19/Juliol/2016)

Litografies seriades    16 unitats (no inventariades, no digitalitzades) (27/Juliol/2016)

Carpetes artístiques    13 unitats (no inventariades, no digitalitzades) (27/Juliol/2016)



Col·lecció Goigs Benissants (de l'ermitori Muntanyeta)              21 unitats (no inventariades, no digitalitzades) (27/Juliol/2016)

Material efímer:

Col·lecció Ajuntament          2.600 unitats, aprox. (no inventariades, no digitalitzades) (29/Juliol/2016)

Col·lecció Associacions          1.300 unitats, aprox. (no inventariades, no digitalitzades) (29/Juliol/20169

Col·lecció Eleccions  380 unitats, aprox. (no inventariades, no digitalitzades) (19/Juliol/2016)

Col·lecció Al·leluies  309 unitats (no inventariades, no digitalitzades) (19/Juliol/2016)

Col·lecció Goigs/Oracions/Himnes    38 unitats (no inventariades, no digitalitzades) (19/Juliol/2016)

Col·lecció Empreses         2.700 unitats, aprox. (no inventariades, no digitalitzades) (29/Juliol/2026)

Col·lecció Institucions Supralocals   85 unitats (no inventariades, no digitalitzades) (29/Juliol/2016)

Altres impressos: 

Col·lecció Personatges         1.300 unitats, aprox. (no inventarariades, no digitalitzades) (1/Agost/2016)

Col·lecció Estampes Religioses  229 unitats (no inventariades, no digitalitzades) (28/Juliol/2016)

Col·lecció Postals    87 unitats (no inventariades, no digitalitzades) (28/Juliol/2016)

Col·lecció Recordatoris Personals          1.300 unitats, aprox. (no inventariades, no digitalitzades) (19/Juliol/2016)

Carpetes Miscel·lànies    21 unitats (no inventariades, no digitalitzades) (20/Juliol/2016)



Documentació original vària:

Associació Caps de Família de Sueca    Documents no quantificats

Associació Veïns de Sueca    Documents no quantificats

Ateneo Sueco del Socorro    Documents no quantificats

Comunitat de Llauradors    Documents no quantificats

Cooperativa Casas Baratas    Documents no quantificats

Falla Bernat Aliño    Documents no quantificats

Forn del Corista     Documents no quantificats

Marqués de l'Scala (família Boïl)    Documents no quantificats

Parròquia de Ntra. Senyora de Sales    Documents no quantificats   


