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ARGUMENTARI PROFESSIONAL
EL VALOR DE LES BIBLIOTEQUES EN UN MÓN EN CRISI
Us presentem l’Argumentari professional del COBDC, un document que vol oferir raons
que ajudin a posar en valor les biblioteques des de totes les seves dimensions: social,
econòmica, cultural i tecnològica.
ECONOMIA PRODUCTIVA
Les biblioteques ajuden a regenerar el teixit productiu cultural en moments de crisi perquè generen negoci per a les
indústries culturals del país. D’una banda amb la compra directa de llibres i altres documents. I d’una altra, a través de
la creació de lectors, que són potencials compradors i consumidors.

TIC
Les biblioteques són una porta d’accés a la informació i al coneixement a través d’internet. Ofereixen connexió gratuïta
i alfabetització, elements bàsics per trencar la bretxa digital. Per poder fer-ho necessiten ordinadors, connexions, i
altres recursos i dispositius adequats.

EDUCACIÓ
Com a país necessitem millorar el nivell educatiu de l’alumnat i la seva comprensió lectora: les biblioteques i els
centres de recursos són una eina bàsica de suport als docents i a la comunitat educativa. Aquesta funció pedagògica
es fa extensiva a la resta de la ciutadania al llarg de la seva vida.

FOMENT DE LA LECTURA
Com a societat hem entès que cal augmentar les capacitats lectores i informacionals dels ciutadans. Les biblioteques
són un element bàsic de foment de la lectura i de l’hàbit lector, a través dels seus fons i a través de les seves activitats
i programes.

COHESIÓ SOCIAL
Les biblioteques promouen la cohesió generacional, afavorint i enfortint els vincles familiars. Promouen també la
cohesió social I cultural perquè faciliten la convivència de diferents col·lectius.

VIDA LOCAL
Les biblioteques són un punt neuràlgic de la difusió de la informació local. També promouen el teixit associatiu de la
ciutat, creen xarxa i aglutinen iniciatives locals i culturals.

EQUIPAMENT
Els equipaments bibliotecaris són elements de cohesió urbana i social, punts de trobada i intercanvi. Són els més
utilitzats i els més ben valorats de tots els equipaments municipals.

COL·LECCIONS
Les biblioteques ofereixen materials de qualitat als ciutadans i potencien l’educació, l’alfabetització, l’aprenentatge
continu i de per vida i la formació de l’esperit crític. Perquè tot això sigui possible cal que les col·leccions de les
biblioteques estiguin permanentment actualitzades.

INNOVACIÓ
Com a país necessitem impulsar la recerca i la innovació, que només són possibles si es disposa d’eines adequades.
Les biblioteques donen accés a informació especialitzada que facilita la creació de coneixement.

HORARIS
Les biblioteques s’adapten a les necessitats dels ciutadans, també en horaris d’obertura. Uns horaris amplis permeten
als ciutadans utilitzar els serveis de la biblioteca i a la vegada amortitzar la inversió feta en l’equipaments. Reduir
horaris d’obertura significa excloure a col·lectius específics de ciutadans dels serveis bibliotecaris.

