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Qui som? 



Lectures

professionals de 

biblioteques bàsiquesbiblioteques bàsiques

per a un pla de foment

de la lectura



IFLA. Public libraries

→ IFLA/UNESCO School Library Manifesto 1999

→ IFLA School Library Guidelines, 2nd edition

→ Global Perspectives on School Libraries Projects 

and Practices

+ Info

and Practices



IFLA. School Libraries

→ IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994

→ IFLA Public Library Service Guidelines

→ The Role of Libraries in Lifelong Learning 

+ Info



Vocabulari bàsic
per a un pla de fomentper a un pla de foment

de la lectura



+ Info

Alfabetització (Literacy) 

�Alfabetització informacional

�Alfabetització digital

�Comprensió lectora--habilitats lectores



+ InfoBiblioteca

�Biblioteca pública / Biblioteca escolar

� Biblioteca = mediadora

“La biblioteca és un lloc de trobada de persones i 

d’idees. Biblioteca: inspiradora, sorprenent, d’idees. Biblioteca: inspiradora, sorprenent, 

enriquidora” (lema finés per a BP)



+ Info

Cohesió (i equitat)

“La democràcia i l’equitat només es  podran estendre

entre ciutadans capaços d’accedir, comrprendre

críticament i usar proactivament la informació. 

Aquestes capacitats han de començar a fomentar-se a 

l’escola i a través de la biblioteca escolar” Lluís l’escola i a través de la biblioteca escolar” Lluís 

Anglada, 2015)



+ Info

Cooperació

�Aliances amb institucions afins (agents culturals)

� Col·laboració amb la comunitat, grups d’usuaris, etc. 

� Biblioteca – Biblioteca escolar- Escola� Biblioteca – Biblioteca escolar- Escola



+ Info

Formació (i professionalització)

� Grau / Postgrau Informació i Documentació

� Habilitats dels nous gestors de la informació

� Especialització, polivalència i flexibilitat



Innovació/Creativitat

“Oferir oportunitats per a un desenvolupament

personal creatiu.”

“Estimular la imaginació i la creativitat dels infants i 

els joves”els joves”



Mediació

� La funció del bibliotecari és cada vegada més la del 

guia

� l’empatia i les relacions interpersonals

� Suport a les preferències individuals dels lectors , i 

el reconeixement dels seus drets individuals de el reconeixement dels seus drets individuals de 

triar el que volen llegir.



Regulació (marc legal) 

� Marc legal del serveis de biblioteques insuficient

� Desenvolupar i dotar de recursos i infraestructura

� Marc legal  de qüestions relacionades (Educació, 

propietat intelectual, etc.)



Tecnologia

� Visió “IFLA Trend Report 2013”

� Porta de entrada i accés a la lectura. 

� Lectura en digital  



Xarxa

� NO tenim Infraestructura de xarxa

� Estratègia i política de biblioteques global 

� Construir un sistema i no biblioteques aïllades.� Construir un sistema i no biblioteques aïllades.



Gràcies!


