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Aquestes directrius constitueixen la tercera edició del document de l’IFLA titulat
Multicultural Communities: Guidelines for Library Services. Aquesta revisió recolza
sobre els 2006-2010 Strategic Plans, de la Secció de serveis bibliotecaris per a
poblacions multiculturals de l’IFLA, on es marca l’objectiu de revisar i modificar
les directrius, tenint en compte les noves tecnologies i els avenços professionals i
socials que han incidit en les orientacions i la prestació de serveis. L’Strategic Plan
2009-2010 estipula així mateix que cal traduir, publicar i difondre les directrius a
través del web de l’IFLA a totes les llengües oficials de l’IFLA, i a d’altres si cal.
L’edició que presentem té com a precedent la publicació de l’IFLA, Multicultural
Communities: Guidelines for Library Services (2a edició, revisada el 1998)1, que
partia de la base d’Standards for Multicultural Public Library Service, publicat
el 1982 pel Grup de treball dels serveis multiculturals bibliotecaris (Victòria)
i el Library Council de Victòria (Austràlia). Anne Holmes (Austràlia) i Derek
Whitehead (Austràlia), amb la col·laboració de tota la comissió permanent de
la Secció de serveis bibliotecaris per a poblacions multiculturals, van recopilar
aquestes directrius el 1987. El desenvolupament dels mitjans de comunicació
electrònics i la introducció de noves formes de transmissió de la informació van
fer necessari revisar aquestes directrius. L’any 1996 van dur a terme aquesta
tasca Virginia Balance (Canadà) i Marie Zielinska (Canadà) en col·laboració
amb la comissió permanent de la Secció. En la preparació de la versió definitiva
de la segona edició, hi van treballar Benedikte Kragh-Schwartz (Dinamarca) i
Charles Townley (EUA).
Les directrius presents són la culminació d’una sèrie d’anys de treball dels
membres de la comissió permanent de la Secció de serveis bibliotecaris per a
poblacions multiculturals. Per a la comissió, la revisió de les directrius és un
pas important per promoure el desenvolupament de serveis bibliotecaris per
als membres de les nostres comunitats que són culturalment i lingüísticament
diverses, i creiem que pot resultar beneficiosa per al servei bibliotecari en
general. Atès que l’estructura d’aquestes directrius és com la de The Public Library
Service: IFLA/UNESCO Guidelines for Development, 2001, els bibliotecaris poden
fer servir tots dos documents alhora sense complicacions. Tanmateix, totes les
1
N.T. La traducció catalana d’aquesta segona edició de les Directrius està disponible a: International
Federation of Library Association and Institutions (2007). «Comunitats multiculturals : directrius per al servei
bibliotecari». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, juny, núm. 18. <http://www.ub.edu/
bid/18cosial.htm> [Consulta: 27-07-2011].
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biblioteques poden aplicar aquestes directrius, tal com precisa el Manifest de
l’IFLA sobre la biblioteca multicultural (vegeu l’Annex A):
«Tots els tipus de biblioteques haurien de reflectir, donar suport i fomentar la
diversitat cultural i lingüística en els àmbits internacional, nacional i local, i
treballar així per a un diàleg intercultural i una ciutadania activa.»
L’agost del 2004, per revisar aquestes directrius, es va posar en marxa a l’IFLA
de Buenos Aires un grup de treball presidit per Robert Pestell (Austràlia) i
format per Clara M. Chu (EUA), Domenico Ciccarello (Itàlia), Fred Gitner (EUA)
i Christine McDonald (EUA). Donem les gràcies especialment a Clara M. Chu
(EUA), Ann-Katrin Ursberg (Suècia) i Lourina K. De Voogd (Països Baixos)
per la seva inestimable col·laboració en la redacció d’aquestes directrius. La
comissió permanent, presidida abans per Jane Dreisig (Dinamarca) i Kirsten
Leeth Nielsen (Noruega), i actualment per Mijin Kim (Canadà), ha parlat dels
esborranys de les directrius a cadascuna de les reunions semestrals i anuals
celebrades a Roma, Oslo, Girona, Seül, Ljubljana, Durban, Heidelberg, el
Quebec i Osaka, i les tasques de cooperació internacional han donat lloc a
aquesta nova edició de les directrius.
Robert Pestell
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http://www.ifla.org/en/library-services-to-multicultural-populations
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1. La biblioteca multicultural
Tothom viu en una societat cada cop més heterogènia. Al món hi ha més de
6.000 llengües diferents. El ritme dels moviments migratoris internacionals
augmenta any rere any i el resultat és un nombre creixent de gent amb
identitats complexes. La globalització, l’augment de la migració, la major
rapidesa en les comunicacions, la facilitat de transport i altres factors del
segle XXI han incrementat la diversitat cultural en moltes nacions on potser
abans no n’hi havia, o n’ha ampliat la composició multicultural ja existent.
Manifest de l’IFLA sobre la biblioteca multicultural, 2008.

1.1 Introducció
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Aquestes directrius s’han recopilat i publicat per fomentar la justícia i l’equitat
en els serveis bibliotecaris de les comunitats multiculturals. Els seus objectius
van encaminats a:
•

proporcionar una base per planificar els serveis bibliotecaris per a tots els
grups de la comunitat;

•

oferir uns criteris per avaluar els serveis multiculturals existents;

•

presentar una base equitativa per a l’adquisició de materials i l’oferta de
serveis;

•

fomentar la comprensió i el compromís mutu entre els grups multiculturals
representats a totes les societats.

Es pretén que aquestes directrius s’apliquin conjuntament amb les normes i
les línies d’actuació dels tipus de biblioteca específics i no de manera aïllada.
També és important que els serveis bibliotecaris per a les comunitats
multiculturals no es vegin com una cosa a part, ni com a afegit dels serveis
habituals, sinó com a part integral de la gamma de serveis que ofereix qualsevol
biblioteca.

1.2 Principis de la biblioteca multicultural
Tot individu de la nostra societat global té dret al ventall complet de serveis
bibliotecaris i d’informació. A l’hora de tractar la diversitat cultural i
lingüística, les biblioteques haurien de:
•

servir a tots els membres de la comunitat sense cap discriminació per
raons de caràcter cultural i lingüístic;
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•

proporcionar informació en les llengües i escriptures apropiades;

•

donar accés a un ampli ventall de materials i serveis que reflecteixin
totes les comunitats i necessitats;

•

utilitzar un personal que reflecteixi la diversitat de la comunitat i que
estigui format per treballar amb comunitats diverses i oferir-los servei.

Els serveis bibliotecaris i d’informació en un context culturalment i
lingüísticament divers inclouen tant l’oferta de serveis a tota mena d’usuaris
de la biblioteca com l’oferta de serveis bibliotecaris destinats específicament
a grups culturals i lingüístics desfavorits. Caldria prestar una especial
atenció als grups que se solen marginar en les societats culturalment
diverses. Minories, sol·licitants d’asil i refugiats, residents amb un permís
de residència temporal, treballadors immigrants i comunitats indígenes.
Manifest de l’IFLA sobre la biblioteca multicultural, 2008.
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A part del que s’ha esmentat, hi ha una sèrie de factors que poden tenir les
seves conseqüències en l’aplicació d’aquests principis:
•

En moltes llengües minoritàries, l’escassetat de documents publicats fa impossible proporcionar materials de biblioteca en les mateixes condicions que per a
la llengua majoritària. En aquests casos, és inevitable que el que es proporcioni
no sigui tan adequat pel que fa a l’abast, l’equilibri, el volum o la qualitat física.
L’accés a la informació en diversos suports, entre els quals hi ha el paper imprès, el multimèdia i el digital, contribueix a pal·liar aquesta desigualtat.

•

El grau de multilingüisme i el manteniment de la identitat lingüística
o cultural, així com el nivell d’integració social al si d’una societat són
elements importants a l’hora de determinar el nivell de servei destinat a
les comunitats multiculturals. Hi ha membres de grups culturals que poden
desitjar que se’ls consideri biculturals, multiculturals o transnacionals,
fet que influirà en el que es considera una prestació justa i equitativa en
serveis bibliotecaris.

•

La demanda de serveis de biblioteca és un factor crucial. Per una raó o altra,
podria ser que, en determinades comunitats multiculturals, la demanda
no s’ajustés a la proporció de la població. La demanda reduïda podria
reflectir una oferta inadequada, uns serveis de poca qualitat o inapropiats,
poques expectatives per part dels usuaris, una publicitat mal dirigida o
una manca de coneixement dels serveis bibliotecaris. Les decisions preses
quant al nivell de servei ofert s’han de basar en una anàlisi de la comunitat
i han de ser avaluades en diversos aspectes, com ara l’estudi de les raons
que expliquen que la demanda sigui insuficient o inexistent. En canvi,
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les persones que vénen d’una comunitat multicultural amb una bona
formació podrien presentar una demanda desproporcionada en serveis de
biblioteca, a la qual seria difícil respondre sense desequilibrar l’equitat de
la prestació de serveis. En aquests casos, els aspectes econòmics poden
servir per determinar el nivell de la prestació del servei.
•

Les publicacions oficials d’un país, com ara la informació relacionada
amb el govern, la legislació, l’educació i els negocis, en general només
estan a l’abast en la llengua o les llengües oficials del país en qüestió.
Una situació comprensible, però que es pot percebre com a no equitativa.
El personal bibliotecari pot exercir una funció clau a l’hora d’ajudar els
grups multiculturals a obtenir la informació en la llengua i en el nivell de
comprensió adequat per a ells.

1.3 La definició de la biblioteca multicultural
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Totes les persones que visquin al Canadà han de rebre uns serveis bibliotecaris
i d’informació que els respectin com a individus. Les biblioteques del Canadà
tenen com a objectiu oferir uns serveis que reconeguin i afermin la dignitat
d’aquells a qui serveixen, independentment del patrimoni, de les creences,
la raça, la religió, el sexe, l’edat, l’orientació sexual, les capacitats mentals o
físiques o la riquesa personal de l’individu.
A les biblioteques s’entén que l’acceptació de les diferències pot comportar un
conflicte entre els valors individuals i els col·lectius; hi impera un compromís
amb la tolerància, la comprensió i el descobriment personal. Les biblioteques
vetllen perquè totes les persones gaudeixin d’uns serveis que no comportin
cap intent d’imposició de valors, costums o creences.
Les biblioteques canadenques reconeixen que la societat diversa i plural és
bàsica per a la identitat del país. Les institucions públiques, de les quals les
biblioteques formen part, tenen la responsabilitat de contribuir a una cultura
que celebri la diversitat i la inclusió.
Associació canadenca de biblioteques, 2008.

«Diversitat cultural» o «Multiculturalisme» fan referència a la interacció i
la coexistència en harmonia de diferents cultures, entenent que «s’hauria
de considerar cultura el conjunt de trets distintius, espirituals, materials,
intel·lectuals i emocionals d’una societat o d’un grup social, i que abasta,
a més de l’art i la literatura, els estils de vida, les formes de convivència,
els sistemes de valors, les tradicions i creences». La diversitat cultural o
multiculturalisme és el fonament de la nostra força col·lectiva en les nostres
comunitats locals i en la nostra societat global.
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La diversitat cultural i lingüística és patrimoni comú de la humanitat i cal
tenir-ne cura i preservar-la per al bé de tots. És font d’intercanvi, innovació,
creativitat i coexistència pacífica entre els pobles. «El respecte per la
diversitat de cultures, la tolerància, el diàleg i la cooperació, en un clima de
comprensió i confiança mútua són algunes de les millors garanties per a la
pau i la seguretat internacionals». Per tant, tots els tipus de biblioteques
haurien de reflectir, donar suport i fomentar la diversitat cultural i lingüística
en els àmbits internacional, nacional i local, i treballar així per a un diàleg
intercultural i una ciutadania activa.
Manifest de l’IFLA sobre la biblioteca multicultural, 2008.

Les biblioteques han de prestar una atenció específica als grups culturalment
diversos al si de les seves pròpies comunitats, incloent-hi les comunitats
autòctones, les d’immigrants, les persones amb orígens culturals mixtos, els
individus transnacionals o procedents de diàspora, els qui busquen asil polític,
els refugiats, els residents amb permís d’estada temporal, els treballadors
immigrants i les minories nacionals.
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1.4 La funció i l’objectiu de la biblioteca multicultural
El fet que les biblioteques donin servei a diversos interessos i comunitats fa
que funcionin com a centres culturals, d’aprenentatge i d’informació. Les
biblioteques encaren amb els seus serveis la diversitat cultural i lingüística
mogudes pel seu compromís amb els principis de les llibertats fonamentals
i de la igualtat d’accés a la informació i al coneixement per a tothom, dins del
respecte a la identitat i els valors culturals.
Manifest de l’IFLA sobre la biblioteca multicultural, 2008.

La Resolució de Lena demana un «augment del suport a les biblioteques,
als museus i arxius quant a l’accés i la conservació del multilingüisme i la
difusió de la informació sobre la diversitat cultural i lingüística (...)».
Conferència internacional sobre lingüística i diversitat cultural al ciberespai,
Iakutsk, Federació russa, 2008.

Tots els tipus de biblioteques exerceixen una funció important en l’educació, el
compromís social i la comprensió mundial. Els serveis bibliotecaris, en reflectir
les necessitats de la població a la qual presten servei, tenen unes repercussions
importants en les vides de les persones.
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•

Com a centres d’aprenentatge, les biblioteques promouen i proporcionen
accés a materials d’aprenentatge, als programes lingüístics i a altres
documents importants en els formats adequats per a un aprenentatge al
llarg de la vida. Per mitjà d’aquest accés, tota la societat té l’oportunitat de
cobrir les seves necessitats generals en matèria d’educació, aprendre sobre
les altres comunitats, comprendre les necessitats lingüístiques mútues,
aprendre les seves llengües i aprofundir en la riquesa de les experiències
viscudes per les diferents cultures.

•

Com a centres culturals, les biblioteques conserven, promouen i posen
en relleu les diferents cultures i els donen veu, sobretot pel que fa al patrimoni, les tradicions, la literatura, l’art i la música. Aquest accés permet a
les persones de totes les cultures entrar en contacte amb les formes diverses d’expressió cultural i enriquir-se amb l’experiència.

•

Com a centres d’informació, les biblioteques adquireixen, produeixen,
organitzen, preserven i posen a l’abast la informació per cobrir les necessitats de totes les comunitats, alhora que difonen la informació sobre les
comunitats culturals diverses.
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1.4.1 A l’hora d’adquirir materials, les biblioteques haurien de tenir en compte
que aquests materials reflectissin la composició multicultural de la societat
i fomentessin la comprensió de la diversitat cultural, l’harmonia racial i la
igualtat.
•

El material de biblioteca hauria de permetre que cada usuari accedís a les
altres cultures en la seva pròpia llengua.

•

El material de biblioteca hauria d’englobar textos, en la llengua o les llengües
de la majoria, relacionats amb les comunitats culturalment diverses i el seu
patrimoni.

•

Les biblioteques haurien de promoure la difusió dels coneixements sobre
els grups multiculturals i les seves cultures.

1.4.2 Les biblioteques haurien de promocionar l’aprenentatge de la llengua i oferir
serveis encaminats a aquest fi, sobretot per als estudiants autodidactes, i
treballar en relació estreta amb els organismes encarregats de l’educació
en l’àmbit local i/o les comunitats de llengua oral per disposar de la millor
oferta.
•

Les biblioteques haurien de proporcionar recursos que facilitessin
l’aprenentatge de la llengua o les llengües nacionals i d’altres. Seria bo
que aquests recursos fossin accessibles tant en les llengües patrimonials
o autòctones com en les nacionals i que incloguessin tots els mitjans de
comunicació adequats, sobretot la utilització d’ordinadors amb programari
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d’alfabetització i d’aprenentatge. En el cas de les llengües orals, caldria
contractar parlants de la comunitat local com a persones font.
•

A fi d’oferir assistència perquè els immigrants que acaben d’arribar s’adaptin
al nou país, les biblioteques haurien de copatrocinar activitats relacionades
amb temes com ara la ciutadania, l’ocupació i els serveis socials.

•

Les biblioteques haurien de dirigir, fomentar i copatrocinar activitats per
als qui aprenen la llengua o les llengües nacionals i d’altres.

•

Les biblioteques haurien de participar en les tasques de preservació i promoció
de les llengües orals, autòctones i menys utilitzades d’una manera que s’ajustés
a les necessitats de les seves comunitats multiculturals i autòctones.

1.4.3 Les biblioteques haurien de promoure un aprenentatge al llarg de la vida
i un compromís social per mitjà de programes d’educació i de formació
comunitaris i d’activitats de programes públics que exalcin i afavoreixin la
diversitat cultural.
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1.4.4 Les biblioteques haurien de participar en la vida i el benestar de la
comunitat. En aquest punt, s’hi podria incloure l’oferiment d’informació a
les comunitats multiculturals per abordar els objectius que s’han marcat i la
participació en esdeveniments locals, com ara activitats culturals, festivitats
i commemoracions pròpies de les comunitats culturals de la zona.
1.4.5 Les biblioteques haurien d’aplegar les comunitats multiculturals. Com a
lloc de trobada, seria important que oferissin tribunes per a la interacció
entre persones pertanyents a diferents tipus de cultures. Les celebracions,
exposicions i altres esdeveniments conjunts sobre temes culturals i compromís
social proporcionarien a les persones de totes les cultures l’oportunitat
d’aprendre dels altres, practicar o millorar les llengües, comprendre l’estil de
vida i les perspectives dels altres i fer noves amistats.
1.4.6 Les biblioteques haurien d’oferir un servei d’informació i referència en les
llengües que s’utilitzen més habitualment i als grups que més ho necessiten,
com ara els dels immigrants que acaben d’arribar. Té una importància especial
que la informació referida a la comunitat i la que englobi dades per a la presa
de decisions quotidianes, sempre que sigui possible, s’ofereixi en la llengua de
l’usuari.
1.4.7 Caldria oferir el mateix ventall i la mateixa qualitat de servei a les persones
que demanin un préstec interbibliotecari o bé un títol o un tema específic, i
això hauria de regir en totes les llengües i per a tots els grups culturals.
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2. El marc jurídic i econòmic
Totes les persones tenen el dret d’expressar lliurement la pertinença al seu
país o a la seva comunitat nacional, de promoure i expressar la seva cultura
i d’utilitzar la seva pròpia llengua i escriptura.
Constitució eslovena (article 61).
Els governs i altres organismes rellevants en la presa de decisions haurien
d’establir i finançar adequadament biblioteques i sistemes bibliotecaris
per tal d’oferir serveis bibliotecaris i d’informació gratuïts a les comunitats
culturalment diverses.
Els serveis bibliotecaris multiculturals són essencialment globals. Totes
les biblioteques implicades en activitats dins d’aquest camp han de
participar en les xarxes locals, nacionals i internacionals pertinents pel que
fa al desenvolupament de polítiques. Cal investigar per obtenir les dades
necessàries que permetin prendre decisions informades sobre els serveis
i garantir-ne un finançament apropiat. Els resultats de les investigacions i
les millors pràctiques han de ser àmpliament divulgades a fi d’orientar uns
serveis bibliotecaris multiculturals eficaços.
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Manifest de l’IFLA sobre la biblioteca multicultural, 2008.

2.1 La biblioteca multicultural i la seva governança
2.1.1 El finançament i la prestació de serveis bibliotecaris són funcions governamentals, ja es tracti de governs nacionals, regionals, estatals, provincials, locals o d’una combinació d’aquests governs.
2.1.2 És responsabilitat de totes les autoritats que dirigeixen les biblioteques, tant
si són públiques, estatals, nacionals, escolars, acadèmiques o d’altres, satisfer
les necessitats de les seves comunitats multiculturals. Segons la diversitat,
l’abast demogràfic i la dispersió de les comunitats, es poden utilitzar diversos
models per proporcionar uns serveis bibliotecaris efectius.
2.1.3 Totes les comunitats lingüístiques i culturals diversificades haurien d’aconseguir
un nivell equitatiu de serveis bibliotecaris i, en el cas de les biblioteques
públiques, acadèmiques i escolars, cal emprendre iniciatives en tots els àmbits
governamentals per garantir que les minories reduïdes o molt disperses disposin
d’un servei adequat, per exemple a través de la centralització de les col·leccions
en circulació o bé de la creació d’unes xarxes cooperatives, com ara l’oferiment de
serveis conjunts amb altres biblioteques, institucions culturals i organitzacions
comunitàries.
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2.1.4 La centralització de les col·leccions multilingües, a partir de les quals les
biblioteques poden prestar i renovar el préstec de les col·leccions, és una
opció viable quan les minories a qui es presta servei són reduïdes, estan
disperses o canvien sovint i també quan és més baixa la demanda d’alguna
llengua en concret. La governança en general emana de la responsabilitat
nacional, estatal o provincial, tot i que també es pot establir una coordinació
com a xarxa cooperativa de tipus múltiple.

2.2

L’administració d’una biblioteca multicultural
La biblioteca hauria d’assumir les seves funcions administratives per tal de
garantir que segueix les bones pràctiques, entre les quals cal esmentar:

2.2.1 La determinació d’estàndards per al servei bibliotecari ofert a les comunitats
multiculturals, tant pel que fa als serveis centralitzats com als locals, com a
part del procés d’elaboració de les normes de les biblioteques en general.
2.2.2 La promoció d’estàndards equitatius per al servei bibliotecari i d’uns principis
i unes polítiques de servei de biblioteca que reflecteixin amb justícia els
principis de participació multicultural i social.
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2.2.3 La compilació i la difusió d’estadístiques relacionades amb l’aplicació d’aquestes directrius i d’altres normes aplicables.
2.2.4 La recopilació i la distribució d’informació relacionada amb les col·leccions
existents per a les comunitats culturals en tots els tipus de biblioteques.
2.2.5 La provisió de serveis de consulta a les biblioteques sobre prestacions a les
comunitats multiculturals.
2.2.6 La provisió de fòrums per a consultes periòdiques amb les comunitats multiculturals.
2.2.7 La realització i el patrocini de recerca sobre les necessitats futures i l’ús que
fan de les biblioteques els membres de les comunitats multiculturals.
2.2.8 El manteniment i la promoció de les relacions internacionals amb biblioteques,
editors i altres organismes pertinents en els països d’origen i les comunitats
d’origen dels grups multiculturals.
2.2.9 El suport i la promoció de les publicacions en les llengües pròpies i l’edició
de material creat pels membres dels grups multiculturals o relacionat amb
aquests grups.
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2.2.10 La creació de bases de dades en línia per al material i la promulgació i la
posada en marxa d’uns estàndards internacionals que regeixin l’intercanvi
de dades en escriptures no romàniques o diacrítiques.
2.2.11 L’intercanvi mundial d’experiències i bones pràctiques sobre qüestions
multiculturals.
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2.2.12 L’avaluació, en consulta amb les comunitats multiculturals, de l’aplicació de
les directrius, les normes, les bones pràctiques i les polítiques.
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3. La satisfacció de les necessitats dels usuaris
3.1 Anàlisi de les necessitats al si de la comunitat
Els serveis bibliotecaris multiculturals s’haurien de basar en el coneixement
sobre les comunitats culturalment diverses a les quals presten servei i en les
seves necessitats. Aquests tipus de dades permetran garantir que els serveis
no es creen ni s’ofereixen sobre una base de supòsits o de bones intencions.
Les dades s’obtenen a partir d’una anàlisi de la comunitat i d’una avaluació de
les necessitats.
a. Definicions
Anàlisi comunitària: procés que consisteix a determinar les característiques
de la comunitat d’usuaris (on s’engloben tant els usuaris com els no usuaris)
i l’entorn on viuen, així com a avaluar les seves necessitats quant a serveis
bibliotecaris i d’informació.
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Avaluació de necessitats: procés que consisteix a estudiar la informació
necessària i utilitzada per la comunitat, així com la seva disponibilitat (tant
per a usuaris com per a no usuaris).
b. Objectiu
•

Conèixer el que pensa la comunitat (tant els usuaris com els no usuaris)
sobre la biblioteca i els seus serveis.

•

Determinar els buits que cal omplir entre els serveis actuals i les necessitats
de la comunitat i també les àrees que satisfan altres serveis.

•

Proporcionar la informació necessària per planificar de manera efectiva
els serveis, a curt i a llarg termini, que han de satisfer les necessitats de la
comunitat.

L’anàlisi de la comunitat i l’avaluació de les necessitats són aspectes clau en
el procés de planificació. Els fets constatats d’una comunitat i l’estudi de les
necessitats s’apliquen de la manera següent:
•

integració en els objectius i les metes de la institució;

•

traducció dels objectius i les metes en polítiques, programes i activitats
específics en funció de les constatacions; i
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•

utilització de les dades empíriques com a punts de referència que han de
permetre mesurar el progrés en el futur.

c. Anàlisi de la comunitat
Dades i informació que cal recollir sobre la comunitat:
•

dades demogràfiques i socioeconòmiques;

•

característiques de l’entorn comunitari en la zona d’influència de la
biblioteca:
▪▪

entorn general,

▪▪

entorn d’informació del proveïdor de serveis d’informació, i

▪▪

els serveis i recursos bibliotecaris existents.
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Tipus de dades que cal recollir:
•

Primàries, a partir de les persones, els grups comunitaris o els seus líders.

•

Secundàries, les dades recollides i enregistrades anteriorment per institucions governamentals, enquestes i estudis de màrqueting i d’empreses i
indústries, cambres de comerç locals i organitzacions comunitàries.

d. Avaluació de les necessitats
Cal recollir dades i informació sobre usuaris/no usuaris quant a:
•

dimensions culturals i de comportament del procés de recerca d’informació;

•

necessitats d’informació, com ara tipus, nivells de complexitat, formats,
llengües, objectius;

•

entorn d’informació dels usuaris.

Tipus de dades que cal recollir:
•

Primàries, a partir de les persones, dels grups comunitaris o dels seus
dirigents.

•

Secundàries, avaluació de les necessitats de grups comparables, estudi
de les dimensions culturals i de comportament del procés de recerca
d’informació de determinats grups d’usuaris.
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Exemple d’avaluació de les necessitats de la comunitat
El procés de consulta a la biblioteca pública
Es posa l’accent en el procés consultiu. El principi de la consulta és el valor
reconegut de la comunicació entre els qui proporcionen el servei i aquells a
qui es proposa el servei.
La consulta comença en l’àmbit del govern local amb la col·laboració de tots
els sectors del municipi implicats en la prestació de serveis a les comunitats
multiculturals. Els governs locals haurien de crear i documentar el seu
propi mètode per a la integració de l’accés i dels principis d’igualtat en les
seves activitats de planificació i corporatives. La documentació hauria de
proporcionar una orientació als sectors de responsabilitat del govern local.
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En un primer estadi del procés, la col·laboració redueix les duplicitats i solapaments dels serveis i determina les possibilitats de col·laboració en el camp de la
informació, de la planificació dels serveis i de l’execució dels programes. També
proporciona als serveis bibliotecaris una informació més acurada sobre les organitzacions comunitàries actives i la manera d’accedir-hi.
També en els primers estadis del procés s’hauria d’establir la comunicació
amb les organitzacions comunitàries per a la prestació de serveis en aquest
àmbit, sobretot pel que fa al desenvolupament de les col·leccions i l’execució
de programes. La implicació de les organitzacions comunitàries locals ofereix
possibilitats extraordinàries de:
•

definir de manera precisa el perfil dels grups a qui s’ofereix servei,

•

determinar a escala local les necessitats i les prioritats dels grups
lingüísticament i culturalment diversos, i

•

oferir possibilitats de promoció als programes nous i als existents.

La col·laboració a escala dels organismes governamentals (a través d’entitats
bibliotecàries capdavanteres) ofereix així mateix uns avantatges importants
pel que fa a l’accés a la informació relacionada amb les possibilitats de
finançament i/o de recursos compartits, una participació més àmplia en
comissions permanents, i, alhora, brinda l’oportunitat de participar en
l’elaboració de polítiques en l’àmbit governamental.
Adaptació de: The Library Board of Victoria: Responding to our Diversity. Multicultural
Library Service Guidelines for Victorian Public Libraries. Melbourne, Austràlia,
2001.
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3.2 Serveis als usuaris

Materials, 8 — Comunitats multiculturals: directrius per als serveis bibliotecaris

Les funcions següents constitueixen activitats adequades d’algunes biblioteques concretes i de les autoritats que les dirigeixen.
•

Cada biblioteca hauria de declarar amb claredat els seus objectius, les metes,
les estratègies, les prioritats i les polítiques relacionades amb els serveis
que proporciona a les comunitats culturals. Tot això hauria de formar part
del programa de desenvolupament de la biblioteca. Aquest pla de serveis
multiculturals serviria de guia al personal i d’explicació a l’usuari.

•

Cada biblioteca hauria d’adoptar unes polítiques de compromís clau
encaminades a la inclusió social i l’equitat en la prestació del servei.

•

Cada servei de biblioteca hauria d’avaluar contínuament la naturalesa i
les necessitats del seu entorn o grup, en consulta amb els membres de la
comunitat multicultural, i basar els seus serveis en aquestes avaluacions i
consultes.

•

La composició dels organismes de governança o consulta de les biblioteques,
com ara els consells d’administració o les comissions bibliotecàries, haurien
de ser un reflex de la comunitat a la qual presten servei. Fóra bo que els qui
gestionen les biblioteques busquessin oportunitats d’estimular l’adopció o
l’establiment d’aquests òrgans representatius.

3.3 Cooperació i recursos compartits
Hi ha moltes biblioteques petites i mitjanes que tenen problemes per satisfer
de manera equitativa les necessitats de les seves comunitats multiculturals.
Atesa la gran demanda que presenten les majories nacionals i el fet que els
recursos pressupostaris són limitats, sovint se’n ressenten les necessitats dels
grups multiculturals principalment, i això es fa més palès quan la col·lectivitat
està formada per un gran nombre de comunitats multiculturals. Es considera
que la cooperació en l’adquisició, la catalogació i la provisió de serveis és
un mitjà essencial per augmentar el ventall de recursos oferts i fer-los més
accessibles. Els acords de cooperació a escala local, regional i nacional poden
millorar de manera substancial la qualitat de l’accés als recursos.
Les institucions i els serveis bibliotecaris de més envergadura poden optar per
un rol centralitzat en la prestació de recursos multiculturals i d’assessorament
professional. L’oferta de col·leccions centralitzades, a partir de les quals les
biblioteques més petites poden demanar préstecs i intercanviar col·leccions,
ofereix un model viable i rendible per satisfer les necessitats de les comunitats
diverses. La compra, la catalogació i el tractament centralitzats presenten una
sèrie d’avantatges:

20

•

eviten duplicar les tasques;

•

les biblioteques més petites s’estalvien moltess dificultats en l’adquisició
de recursos en altres llengües;

•

s’aconsegueix una gamma més àmplia de materials;

•

les col·leccions de les biblioteques locals es renoven constantment per
mitjà de l’intercanvi de llibres i d’altres mitjans;

•

es pot confeccionar un catàleg col·lectiu per utilitzar a totes les biblioteques;

•

pot posar-se en marxa un sistema de préstec interbibliotecari.

La promoció i el màrqueting són dos sectors més que es poden incloure en les
tasques de cooperació. La producció multilingüe d’informació, de prospectes
i de senyalització feta en col·laboració aconsegueix que moltes biblioteques
s’aprofitin d’aquestes tirades úniques.

3.4 Recursos electrònics
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Accés i desenvolupament de recursos multilingües/multiculturals
Internet ha revolucionat les comunicacions mundials i proporciona un
vincle vital que permet a tots els usuaris accedir a la informació en línia.
Les prestacions multialfabet i multilingües dels ordinadors permeten a les
comunitats multiculturals llegir les comunicacions i les informacions en la
seva pròpia llengua, una qüestió que té una gran importància per a aquells
qui parlen una llengua en què hi ha un nombre molt reduït de publicacions.
Aquesta solució ha obert un gran ventall de recursos als quals abans era
impossible accedir, com ara les qüestions del folklore, la música tradicional, el
contingut de la premsa d’arreu del món i l’accés al patrimoni oral dels grups
culturals a escala mundial. I el que encara és més important: proporciona a les
persones de totes les cultures l’oportunitat d’esdevenir creadors d’informació
i alhora consumidors d’aquesta informació.
Les tecnologies Web 2.0 contribueixen a crear un entorn de Biblioteca 2.0,
en el qual els usuaris poden crear i compartir el seu propi contingut web
inicial, desenvolupar l’accés a uns recursos que satisfacin específicament les
necessitats de les seves comunitats i comprometre’s en xarxes socials (el
que sovint s’anomena Web 3.0). Tot això té una importància específica per
a les comunitats multiculturals que no disposen de publicacions impreses,
de recursos audiovisuals o de continguts web en les seves pròpies llengües,
així com per a les comunitats geogràficament disperses. Les biblioteques
proporcionen un entorn ideal a les persones i a les comunitats per crear el
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seu propi contingut web mitjançant la utilització i la personalització de les
tecnologies Web 2.0 per satisfer les seves necessitats; poden afavorir així
mateix la utilització d’aquestes tecnologies proporcionant el maquinari, el
programari i la formació adequada a les seves comunitats. Entre aquestes
tecnologies cal esmentar:
•

Contingut social: els blocs i els wikis permeten a les persones i els membres
de les comunitats multiculturals crear i difondre informació, notícies,
fotografies i temes d’interès comú, ja sigui a escala local o internacional.

•

Xarxes socials: per exemple, Facebook (general), Hyves (Països Baixos),
Odnoklassniki (Rússia), Orkut (Índia i Brasil), Xiaonei (Xina); vegeu:
http://wikipedia.org/wiki/List of social networking websites.

•

Imatges digitals compartides: per exemple http://www.flickr.com/, http://
www.youtube.com/.

•

Anotacions i adreces compartides: permet col·laborar i compartir recursos
d’Internet. Les comunitats poden desenvolupar les seves pròpies bases de
dades virtuals dels recursos en línia per satisfer les seves necessitats, com
ara recursos en una llengua específica; els usuaris poden gravar una URL
o una cita i, en determinats casos, una còpia personal de qualsevol pàgina
d’Internet o d’un altre contingut digital i etiquetar-la per mitjà de paraules
clau per a ús propi o bé per compartir amb d’altres, per exemple, http://
del.icio.us/, http://www.connotea.com/.

•

Canals de continguts: el format RSS (Really Simple Syndication), per
exemple, es pot organitzar de manera que les comunitats culturals puguin
accedir fàcilment a llocs web en la seva llengua i configurar-lo per a les seves
pròpies necessitats, personalitzant les cerques a fi que quedi ressaltada la
informació d’interès i rellevància.

•

Contingut social gestionat pels usuaris: llocs de notícies moderats per les
comunitats, per exemple http://digg.com/.

•

Agregadors i etiquetatge: per exemple, http://technocrati.com/. Els
bibliotecaris estan en una posició ideal per ajudar els usuaris a crear
comunitats en línia, sobretot proporcionant-los una guia sobre l’atribució
dels descriptors (etiquetes) a les xarxes socials.

Comunicació en línia
Contínuament es desenvolupen noves tecnologies que faciliten la comunicació
entre el bibliotecari i l’usuari i entre els membres de la comunitat. La
missatgeria de text, el que s’anomena en general SMS (Short Message Service),
resulta especialment útil per enviar missatges de text breus als usuaris de
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la biblioteca; es tracta d’un mitjà que per a les persones d’orígens lingüístics
diversos de vegades resulta més comprensible que no pas la comunicació oral.
Les tertúlies per vídeo, la veu per mitjà d’IP (VoIP) i altres tecnologies de
la xarxa permeten la comunicació no textual i resulten útils per mantenir i
millorar la comunicació entre les comunitats orals. Les gravacions a través de
podcasts de música, cançons i vídeos, l’aprenentatge de llengües o els relats
digitals en diferents llengües contribueixen a augmentar la funció que fa la
biblioteca en línia.

3.5 Sistemes bibliotecaris multilingües integrats
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Unicode és una norma industrial internacional pensada per permetre als
ordinadors representar i utilitzar informàticament textos i símbols de
diversos sistemes d’escriptura del món (segons la definició de la Viquipèdia).
Crea la base per a la internacionalització del programari en tots els principals
sistemes operatius, motors de cerca, aplicacions i a la web, cosa que facilita
el desenvolupament de sistemes multiscript de gestió de la informació
bibliotecària. A l’hora d’adquirir sistemes d’automatització integrats i
programari, les biblioteques haurien de garantir que aquests sistemes suporten
l’Unicode a fi de gestionar i oferir un accés multilingüe a totes les col·leccions
i permetre als usuaris utilitzar els serveis informàtics de les biblioteques en
qualsevol llengua.
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4. Desenvolupament de les col·leccions
4.1 Introducció
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El format i el contingut dels recursos identificats per satisfer les necessitats
d’uns grups culturals específics poden variar, i abracen una àmplia gamma
que va des de l’accés a Internet fins a la premsa, les publicacions periòdiques,
els materials audiovisuals, els DVD subtitulats, els llibres de contes, les
revistes, les publicacions de butxaca de lectura fàcil, les novel·les gràfiques i
tots els llibres tradicionals de ficció i no ficció. Cal satisfer les necessitats de
totes les edats i interessos, sense perdre de vista les sensibilitats culturals,
com ara les de naturalesa religiosa o política. Cal dur a terme una recerca
dins de la comunitat per valorar quins són els formats i els temes preferits
(més que no pas els títols concrets) i establir les prioritats pel que fa al
desenvolupament de les col·leccions. La informació recollida es pot integrar
en una política de desenvolupament de col·leccions que respongui a les
necessitats multiculturals de les comunitats. Cal mirar d’assolir un equilibri
a l’hora d’abordar interessos que poden entrar en conflicte. A fi de garantir
un ús efectiu dels recursos, cal aprofitar totes les oportunitats per promoure
les col·leccions de les llengües específiques cap al grup comunitari a què van
destinades.
Adaptació del document: The Library Board of Victoria: Responding to our
diversity. Multicultural Library Service Guidelines for Victorian Public Libraries.
Melbourne, Austràlia, 2001.

4.2 Política de gestió de les col·leccions
L’estratègia de gestió de les col·leccions per als recursos multiculturals i
multilingües hauria de formar part de la política global de gestió de les
col·leccions de la biblioteca. Se n’hauria de desenvolupar el contingut per
mitjà de la consulta amb les comunitats multiculturals i podria incloure els
elements següents:
Generals:
•

objectiu de la política de gestió de la col·lecció i la seva relació amb el pla
general del servei de la biblioteca;

•

perfil demogràfic de la comunitat;

•

objectius a llarg i a curt termini que la biblioteca confia assolir pel que fa a
les seves col·leccions de recursos multilingües i multiculturals;
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•

estratègies d’accés per optimitzar l’ús de les col·leccions;

•

història de la col·lecció i/o del servei bibliotecari;

•

identificació de legislació o polítiques pertinents que afectin la provisió de
recursos multilingües i multiculturals;

•

calendari d’avaluació periòdica de la política.
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Específics:
•

anàlisi de les necessitats de la comunitat;

•

prioritats del servei de la biblioteca;

•

paràmetres de la col·lecció, incloent-hi els recursos especialitzats per a
les persones amb necessitats específiques, com ara material editat amb
cossos de lletres més grans, audiollibres, material d’alfabetització, cursos
de llengua i recursos per a persones amb discapacitats;

•

pràctiques i principis de selecció i d’exporgada;

•

assignació de pressupost;

•

responsabilitats al si de l’organització quant a desenvolupament de col·leccions,
selecció i exporgada;

•

accés als recursos electrònics, entre els quals cal esmentar l’accés en línia a
publicacions periòdiques i a diaris, bases de dades i altres fonts d’informació;

•

el paper de la biblioteca com a portal electrònic de la informació;

•

responsabilitat econòmica;

•

un pla de gestió de recursos que avaluï les necessitats actuals i futures de
les col·leccions;

•

agenda de revisió i avaluació de la política.

4.3 Abast dels recursos
4.3.1 Caldria proporcionar material de biblioteca a totes les persones, en les
llengües que preferissin i en relació amb les seves pròpies cultures. Aquest
material s’hauria d’oferir en tots els formats i de manera que fos assequible
des de fonts múltiples.
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•

Caldria mantenir una col·lecció pertinent i equilibrada per a cada grup
multicultural.

•

L’oferta de material de biblioteca per als membres dels grups multiculturals
hauria d’estar relacionada amb el volum del grup i les seves necessitats en
el camp de la lectura, i hauria de respectar un estàndard mínim sobre la
mida de les col·leccions.

•

El material de biblioteca proporcionat a les comunitats multiculturals
hauria d’incloure recursos publicats en el país de residència, en el d’origen
i en d’altres.

•

El material de biblioteca que reflectís les experiències i els interessos del
grup multicultural, i que estigués pensat per ser utilitzat per part d’aquest
grup, hauria d’englobar publicacions en la llengua majoritària o oficial del
país.

•

Fóra bo que el material de biblioteca oferís recursos en les llengües
emprades àmpliament com a segones llengües.

4.3.2 Probablement, els llibres constituiran la base principal de la col·lecció
multilingüe de la biblioteca i s’hauran d’oferir en les llengües dels grups
multiculturals. La gamma de materials ha de satisfer tot el ventall d’edats i
incloure una àmplia varietat de gèneres. Les noves adquisicions, en conjunt,
han de correspondre a obres recents i comprendre una combinació d’autors
locals (nacionals, autòctons), així com traduccions d’obres internacionals
populars. Quan els llibres estiguin publicats en més d’un sistema d’escriptura
(per exemple, el serbi) caldrà disposar d’una col·lecció representativa de
cadascun d’aquests sistemes d’escriptura.
4.3.3 S’hauran d’oferir les publicacions periòdiques i els diaris corrents i l’accés en
línia als d’arreu del món per completar la gamma dels que hi ha disponibles
en versió impresa.
4.3.4 Els enregistraments sonors, incloent-hi la música i els CD i cassets de
narracions, constitueixen una part dels serveis que la biblioteca hauria
d’oferir als grups multiculturals. Hi hauria d’haver facilitats per a la descàrrega
de música i de llibres electrònics cap a lectors d’MP3, iPods i altres aparells
digitals.
4.3.5 Els mitjans digitals han esdevingut un element essencial de les col·leccions de
les biblioteques per als grups multiculturals. Probablement caldrà disposar
d’una varietat de formats digitals, com ara DVD, VCD (Video Compact Discs) i
enregistraments de vídeo, segons la disponibilitat. Els DVD presenten el seu
problema específic per a les col·leccions multilingües, ja que la major part
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s’han produït especialment per al seu ús en sis regions diferents del món.
Hi ha moltes minories culturals que viuen en una regió del món diferent
de la del seu origen, però volen disposar de DVD de la seva regió originària.
Si bé és preferible que les col·leccions estiguin formades per DVD produïts
en el format regional local, la majoria de col·leccions quedaran fortament
limitades per aquesta restricció. Caldrà adquirir altres classificacions de
regions del món que reflecteixin els orígens de les comunitats multiculturals
(el mercat ofereix lectors de DVD que poden interpretar formats regionals
múltiples).
4.3.6 Quan hi hagin restriccions de copyright o lleis de classificació que limiten
l’ús de suports digitals importats per al préstec públic, s’han d’emprendre
negociacions amb les autoritats competents a escala nacional per
aconseguir-ne l’exempció a les biblioteques. Els alts costos del material
audiovisual reclassificat limiten l’accés a produccions com ara llargmetratges
o documentals.
4.3.7 Les biblioteques haurien de posar a l’abast dels usuaris una gamma
diversificada de material a part dels llibres, per exemple, productes en CDROM: mapes, imatges, jocs i cursos d’aprenentatge de llengües.
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4.3.8 Les biblioteques que disposen de base de dades o llocs web a la xarxa
haurien de garantir un accés global a aquests serveis a través d’interfícies
multilingües.
4.3.9 Quan manca algun tipus de material de biblioteca, com a solució alternativa
es pot augmentar l’oferta d’altres materials o serveis adequats.
4.3.10 Donat cas que hi hagi una manca de material imprès, un baix nivell de lectura
en una comunitat multicultural o un índex d’analfabetisme significatiu,
sempre que sigui possible s’haurà de posar en relleu el material no imprès,
sobretot les gravacions sonores i d’imatge.
4.3.11 S’han d’oferir a les col·leccions les fonts de referència actuals, amb l’accés a la
informació a Internet com a complement de l’estoc de llibres.

4.4 Creació i manteniment d’una col·lecció multilingüe
Els principals criteris quant a les col·leccions haurien de ser els següents:
•

una gamma de recursos adreçats a tots els membres de la comunitat;
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•

recursos oferts en formats que animin tots els membres de la comunitat a
utilitzar el servei de la biblioteca;

•

una entrada regular de recursos acabats de publicar;

•

substitució d’obres estàndard gastades o malmeses;

•

un ampli ventall de categories de ficció i de temes de no ficció;

•

accés als recursos electrònics, com ara Internet i bases de dades;

•

eliminació de recursos obsolets, vells o deteriorats.

4.5 Control bibliogràfic
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4.5.1 A fi de fer el millor ús d’uns recursos escassos, evitar la duplicació i optimitzar
els recursos econòmics; sempre que sigui possible es realitzaran les tasques de
selecció, adquisició i catalogació de material en diverses llengües de manera
centralitzada o en col·laboració.
4.5.2 La catalogació de tot el material en totes les llengües s’hauria de fer, si és
possible, respectant la norma utilitzada per al material de la llengua o les
llengües principals del país, donat cas que els documents del catàleg estiguin
en la llengua o llengües originals.
•

Si hi ha manera de fer-ho, es catalogarà tot el material de la biblioteca en la
llengua i el sistema d’escriptura originals i es proporcionarà també l’accés
temàtic en la llengua o les llengües nacionals.

•

Les biblioteques que facin servir sistemes d’automatització hauran de
garantir que aquests són capaços de mantenir les dades en sistemes
d’escriptura diversos, a part del que utilitzi la llengua nacional, i que les
dades s’ajusten a les normes internacionals reconegudes, com ara l’Unicode,
per poder facilitar l’intercanvi dels documents automatitzats. Els usuaris de
les biblioteques han d’accedir a aquestes bases de dades a partir dels catàlegs
d’accés públic de la biblioteca.

•

La producció i el manteniment de catàlegs unificats per a totes les
llengües, ja siguin impresos o en format electrònic, constitueixen un
element important en un servei nacional o regional equitatiu per facilitar
la col·laboració i permetre la satisfacció de les demandes de títols i temes
específics. La Internationella Biblioteket d’Estocolm, per exemple, ofereix
accés als seus catàlegs en àrab, xinès, anglès, francès, persa (farsi), polonès,
rus, espanyol i suec (http://www.interbib.se).
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4.5.3 La transliteració de la informació bibliogràfica sol ser l’únic mitjà viable
d’enregistrar els ítems bibliotecaris en múltiples llengües per raó de costos,
de manca de personal qualificat en el camp lingüístic o d’incapacitat dels
sistemes de catalogació d’assumir els caràcters d’altres llengües. Sovint, un
document transliterat resulta inintel·ligible per a un usuari d’una llengua
concreta, i queda justificada la limitació de la profunditat bibliogràfica en el
registre catalogràfic.
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4.5.4 Les col·leccions s’haurien de mantenir tan al dia com es pugui.
•

Cal adquirir nou material amb regularitat, en totes les llengües i per a tots
els grups multiculturals.

•

Cal anar retirant amb regularitat els recursos més vells i obsolets.

•

Quan hi ha col·leccions centrals, s’hauria d’oferir d’entrada el material
descartat a escala local als dipòsits centralitzats, per tal que hi hagi com a
mínim una còpia de cada títol dins del sistema.

•

S’ha d’intentar garantir que la qualitat física de l’estoc per a tots els grups
sigui l’adequada mitjançant l’aplicació de mesures com ara la reenquadernació, la compra d’exemplars múltiples i l’adquisició o substitució d’exemplars.

4.6 Estàndards per a les col·leccions de llibres
Les normes que proposem a continuació fan referència a les col·leccions de
llibres. Determinades circumstàncies locals i econòmiques poden portar a
modificar aquestes normes. Donat cas que els recursos siguin molt limitats,
es consideraran com a objectius per assolir i es crearan estratègies a llarg i
mitjà termini encaminades a poder aplicar en el futur aquestes normes.
•

Per regla general, la col·lecció de llibres d’una biblioteca establerta
hauria de tenir entre 1,5 i 2,5 llibres per capita.

•

El nivell d’estoc mínim per al punt de servei més reduït no hauria des ser
inferior a 2.500 llibres.

Directrius IFLA/UNESCO per al desenvolupament del servei de biblioteques
públiques, 2001.

4.6.1 Com a principi general, les col·leccions de llibres a disposició de cada grup
cultural han d’igualar com a mínim el nivell per capita ofert a la població
general. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que per als grups reduïts podria
fer falta una oferta per habitant més elevada que la que s’aplica habitualment
per garantir un servei més eficaç i equitatiu.
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4.6.2 En el cas de poblacions molt reduïdes o de grups molt dispersos, tal vegada
s’hauran de proporcionar els serveis i el material per als grups multiculturals
sobre una base centralitzada o de cooperació perquè els serveis siguin més
equitatius.
4.6.3 L’oferta d’entre 1,5 i 2,5 llibres per capita per cada grup multicultural és un
objectiu viable. En els llocs en què els recursos són molt limitats s’haurien de
crear estratègies a llarg i mitjà termini per assolir aquests nivells en el futur.

4.7 Índexs d’adquisició
Nombre d’ítems comprats anualment per cada 1.000 habitants:
216 ítems afegits per cada 1.000 habitants.
Entre aquests, hi ha «llibres» i «altres ítems», que engloben el material
audiovisual, les publicacions electròniques i altres formats, però s’exclouen
els diaris, les publicacions periòdiques i altres tipus de material.
Department for Culture, Media and Sport, Public Library Service Standards,
Regne Unit, 2008.
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Quan es tracta d’un estoc de llibres generals d’un servei bibliotecari establert
es poden aplicar els índexs d’adquisició següents:

Població

Llibres per capita per any

Llibres per cada 1.000
habitants per any

Menys de 25.000

0,25

250

25.000-50.000

0,225

225

50.000+

0,20

200

Adaptació de la publicació: Directrius IFLA/UNESCO per al desenvolupament del servei de
biblioteques públiques, 2001.

4.8 Provisió de recursos electrònics
Nombre total d’estacions de treball electròniques amb accés a Internet i
al catàleg de les biblioteques (a l’abast del públic per mitjà de biblioteques
estables o mòbils i d’altres punts de servei a disposició dels usuaris per cada
10.000 habitants)
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S’entén per «estació de treball electrònica» una terminal d’ordinador amb
accés a Internet i al catàleg en línia.
Department for Culture, Media and Sport, Public Library Service Standards,
Regne Unit, 2008.
-----------------------------------------------------El nombre d’OPAC (catàlegs d’accés públic en línia) proporcionats per un
govern local ha de ser:
•

Poblacions de menys de 10.000 habitants: 1 OPAC.

•

Poblacions de 10.001 a 60.000 habitants: 1 OPAC per cada 5.000
habitants.

•

Poblacions de més de 60.000 habitants: 1 OPAC per cada 5.000 habitants
fins a 60.000 habitants, i 1 OPAC per cada 10.000 habitants per a la
població restant.
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A més dels OPAC també cal proporcionar accés a ordinadors personals amb
lectors de CD/DVD:
•

per a poblacions de fins a 50.000 habitants: 1 ordinador per cada 5.000
habitants;

•

per a poblacions de més de 50.000 habitants: 1 ordinador per cada 5.000
habitants fins a 50.000 habitants, i 1 ordinador per cada 10.000 habitants
per a la població restant.

Aquests estàndards recomanen que almenys la meitat de les estacions de
treball electròniques ofereixin accés a Internet i estiguin connectades a una
impressora.
Queensland Public Library Standards and Guidelines, Austràlia, 2004.

4.8.1 En els sistemes bibliotecaris en xarxa a escala mundial, les comunitats
multiculturals han de tenir accés a la xarxa mundial i ser capaces de participar-hi.
4.8.2 Totes les estacions de treball públiques haurien de disposar d’uns mitjans
multilingües que reflectissin les necessitats de la comunitat. Es poden
proporcionar teclats en el sistema d’escriptura dels diferents grups lingüístics
per facilitar l’accés a Internet i a programes útils, com ara els processadors de
textos. També hi ha al mercat programari que permet configurar els teclats
estàndards per fer servir més de cent jocs de caràcters o proporcionar teclats
visuals virtuals a l’ordinador. Ara bé, no tots els sistemes operatius accepten
totes les llengües i de vegades, per a les llengües que no tenen suport, fa falta
recórrer a mecanismes alternatius, com ara estacions de treball autònomes
amb plataformes d’explotació diferents.
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4.8.3 Sempre que es pugui s’ha de proporcionar l’accés a les bases de dades
electròniques populars i multilingües. Cal negociar en l’àmbit local, regional
o nacional uns contractes de llicència cooperatius amb els servidors per
garantir uns proveïments econòmics. Quan no és possible l’accés a les bases
de dades de la xarxa per raons tècniques o econòmiques es pot recórrer a
l’alternativa dels CD o DVD.
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4.8.4 Totes les biblioteques haurien d’oferir les seves pàgines web amb un accés
multilingüe que reflectís la composició de la comunitat a la qual serveixen.
Cal ser prudent a l’hora de crear pàgines web multilingües i s’ha de fer en
consulta amb els membres de la comunitat per assegurar que es respectin les
normes culturals. És important tenir en compte la internacionalització de
la interfície de l’usuari, que és el primer amb què topa qui fa servir el servei.
També s’ha d’anar amb compte amb la utilització d’elements específics de
la cultura, com ara colors, sons i imatges; cal limitar les imatges de figures
humanes, d’animals i de banderes nacionals, així com les animacions. També
tenen la seva importància altres elements, com ara els formats de la data i
l’hora, la mida de la font, la manera correcta d’escriure noms i adreces i el
marcatge.
4.8.5 En un context multilingüe, la xarxa serveix sovint per proporcionar
informació dels serveis que ofereix la biblioteca a la comunitat local. La
biblioteca municipal d’Helsinki (http://www.lib.hel.fi/), per exemple, descriu
els serveis que ofereix en finès, suec i anglès, mentre que el lloc web de les
biblioteques de la ciutat d’Auckland es presenta en anglès i maori (http://
www.aucklandcitylibraries.com/). A una escala més àmplia, les biblioteques
poden haver d’abastar usuaris en l’àmbit regional o nacional, com és el cas del
Danish Library Centre for Integration (http://www.indvandrerbiblioteket.
dk/), que presenta els seus serveis en danès i en 16 llengües i sistemes
d’escriptura més, i l’State Library of Queensland, d’Austràlia, que ofereix el
seu lloc web Multicultural Bridge en 19 llengües (http://www.slq.qld.gov.au/
info/lang).
4.8.6 Les biblioteques poden proporcionar una àmplia gamma de serveis electrònics
multilingües per posar els seus recursos a l’abast de diferents comunitats
culturalment i lingüísticament diverses. Entre aquests cal citar:
•

col·leccions digitalitzades de documents i d’imatges importants relacionats
amb els grups autòctons, com ara les biblioteques i els arxius del Canadà
(http://www.collectionscanada.ca) i el projecte de la National Library of
Australia’s Picture (http://www.pictureaustralia.org/);

•

un ventall de recursos d’informació, com ara el lloc web col·laboratiu d’Austràlia
MyLanguage, que proporciona enllaços cap a motors de cerca, directoris
web i notícies en més de 60 llengües (http://www.mylanguage.gov.au/);
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•

informació per als immigrants i altres persones acabades d’arribar sobre la
vida en el seu nou país, sobre una base nacional, regional o local, com ara:

Dinamarca: http://www.finfo.dk/
Finlàndia: http://www.infopankki.fi/
Alemanya: http://www.interkulturellebibliothek.de/
Noruega: http://www.bazar.deichman.no/
Regne Unit: http://www.multikulti.org.uk/
Països Baixos: http://www.ainp.nl/
Andalusia, Espanya: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/c/biblioMulticult/
espanol/default.asp
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Nova York, Queens Library: http://www.worldlinq.org
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5. Recursos humans
5.1 Introducció
L’èxit en els serveis bibliotecaris oferts a una comunitat culturalment diversa
depèn bàsicament del personal que l’ofereix. Els objectius del pla de servei
multicultural de la biblioteca han de determinar les funcions del personal. Si
bé és important disposar d’un personal que conegui les llengües que parla
la comunitat, també ho és que aquest personal sàpiga comunicar-se amb
aquesta comunitat i establir-hi i mantenir-hi els contactes per garantir la
prestació d’un servei efectiu.
(Adaptació del document: The Library Board of Victoria: Responding to our
diversity. Multicultural Library Service Guidelines for Victorian Public Libraries.
Melbourne, Austràlia, 2001.)
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5.2 Competències del personal bibliotecari
La biblioteca pública és un servei destinat a tots els membres de la comunitat,
els quals presentaran necessitats diverses i canviants. El personal de la
biblioteca pública haurà de tenir una sèrie de competències i qualitats, sobretot
en el camp de les relacions interpersonals, de la consciència social, del treball
en equip, del lideratge i de les aptituds en les pràctiques i els procediments
de l’organització. Les qualitats i competències bàsiques que s’exigeixen al
personal de la biblioteca pública es poden definir d’aquesta manera:
•

la capacitat d’establir una comunicació positiva amb les persones;

•

la capacitat de comprendre les necessitats dels usuaris;

•

la capacitat de col·laborar amb les persones i els grups de la comunitat;

•

el coneixement i la comprensió de la diversitat cultural.

La composició del personal hauria de reflectir, sempre que fos possible,
la naturalesa de la població a la qual serveix. Donat cas que hi hagi, per
exemple, un nombre significatiu de persones d’un grup ètnic específic al si
de la comunitat, entre el personal de la biblioteca hi hauria d’haver membres
d’aquest grup. Això demostrarà que la biblioteca és un servei pensat per a
tots els membres de la comunitat local i contribuirà a atraure usuaris de tots
els sectors de públic.
Directrius IFLA/UNESCO per al desenvolupament del servei de biblioteques
públiques, 2001.
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5.2.1 Les biblioteques haurien d’intentar reflectir la composició de les societats
multiculturals a les quals serveixen, garantint que el personal sigui un
autèntic reflex dels diferents grups multiculturals de la comunitat.
5.2.2 Les biblioteques haurien de posar en funcionament estratègies per assegurar
que les persones procedents de comunitats multiculturals estiguin informades
sobre les possibilitats laborals.
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5.2.3 Les autoritats que dirigeixen les biblioteques han de fomentar la contractació
de persones amb uns coneixements, unes competències i unes capacitats
lingüístiques i culturals adequades.
•

Entre els mitjans per aconseguir-ho, hi ha l’adopció de polítiques de
contractació locals, la creació de llocs de treball específics i el recurs a
personal en pràctiques i a becaris.

•

És important que les característiques lingüístiques i culturals s’adeqüin a
les tasques per a les quals es contracta una persona i que les biblioteques
reconeguin tot el seguit de categories en el camp de la competència. Entre
aquestes competències, cal esmentar la facilitat d’expressió oral, l’habilitat
quant a lectura i escriptura, la familiaritat amb la cultura general i una
educació oficial d’alt nivell al si de la cultura o bé una combinació d’aquestes
característiques.

5.2.4 La direcció de les biblioteques hauria d’establir programes d’educació
concebuts per enriquir els coneixements culturals del personal i millorar la
seva capacitat per poder servir una societat lingüísticament i culturalment
diversa.
5.2.5 Les escoles de biblioteconomia haurien d’animar les persones amb orígens
multiculturals perquè facin cursos de biblioteconomia i de temes relacionats
amb aquesta disciplina; també haurien de garantir que tots els seus cursos
tractin les qüestions multiculturals.
5.2.6 Caldria fomentar la utilització cooperativa del personal de la biblioteca que
té unes competències adequades.
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6. El màrqueting, la publicitat i la promoció dels
serveis de la biblioteca multicultural
6.1 La promoció, l’estímul i el suport a l’alfabetització i als programes d’alfabetit-

zació constitueixen una funció adequada per a les biblioteques i haurien d’incloure també l’alfabetització en la llengua o les llengües nacionals i en d’altres.

6.2 Caldria abordar com més aviat millor la promoció i el suport a la familiarització
amb la informàtica en les llengües de la comunitat.

6.3 Les activitats culturals i socials de la comunitat organitzades per la biblioteca i

en col·laboració amb els membres de la comunitat, segons correspongui, com
ara la lectura de contes, els concerts, les obres de teatre i les exposicions, haurien
d’anar dirigides cap a tots els grups multiculturals.
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6.4 S’hauria d’oferir servei bibliotecari a les persones incapaces de desplaçar-se
personalment fins a la biblioteca, en les llengües que decidís l’usuari i per a tots
els grups culturals. Aquí s’hi inclouen els serveis als qui viuen allunyats d’aquests
centres, als qui estan aïllats a casa seva, a les persones hospitalitzades o a les que
viuen en institucions penitenciàries. Els serveis de biblioteca mòbil haurien de
disposar d’un estoc de col·leccions multiculturals que reflectissin la composició
de la comunitat a la qual serveixen.

6.5 Les activitats d’extensió de les biblioteques s’haurien d’organitzar en les llengües

que preferissin els usuaris; entre aquests serveis hi ha els que s’ofereixen a les
fàbriques i altres llocs de treball, així com les prestacions a les organitzacions
comunitàries multiculturals.

6.6 La provisió de servei bibliotecari a les comunitats multiculturals, incloent-hi

els serveis d’informació, es pot realitzar en llocs familiars i alternatius quan
calgui.

6.7 Cal dissenyar les biblioteques de manera que resultin propícies per a tots els

membres de la comunitat. S’ha de pensar especialment en els nous immigrants,
ja que podria ser que en els seus països d’origen no haguessin tingut accés a unes
instal·lacions bibliotecàries semblants. A part dels criteris generals de concepció
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que s’apliquen a totes les biblioteques, hi ha un seguit de factors específics que
poden ajudar les comunitats multiculturals a familiaritzar-se amb els serveis
bibliotecaris i a estimular-ne l’ús:
6.7.1 L’accés i l’ús gratuït dels serveis públics és la pedra angular del foment de l’ús
de les biblioteques.
6.7.2 Unes biblioteques ben indicades i amb senyalitzacions en les llengües dels
principals grups d’usuaris o, si escau, amb símbols internacionals. Una
base de dades que contingui un glossari multilingüe ha resultat una eina
de senyalització adequada per a les biblioteques de l’State Library of New
South Wales, Austràlia. Aquest glossari conté frases corrents utilitzades
a les biblioteques en 49 llengües, que es poden descarregar per facilitar la
comunicació entre el personal de la biblioteca i els usuaris de procedències
lingüístiques diverses: http://www2.sl.nsw.gov.au/multicultural/glossary/
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6.7.3 Una àmplia gamma de recursos multilingües, que inclogui publicacions
periòdiques, diaris i material multimèdia.
6.7.4 Unes estratègies de màrqueting que proporcionin a les comunitats multiculturals uns serveis importants que permetin que aquestes comunitats utilitzin més les biblioteques. Entre els nous sectors de serveis s’hauria d’incloure
l’ús innovador d’un accés a Internet multilingüe gratuït, aplicacions d’ofimàtica multilingüe, fòrums per al diàleg i la interactivitat multiculturals, el desenvolupament de competències de la comunitat, etcètera.
6.7.5 Unes col·leccions d’accés fàcil i obert i situades en llocs ben prominents.
6.7.6 Uns formularis d’inscripció, avisos de venciment, normes, guies sobre l’ús
de la biblioteca i altres formes de comunicació entre la biblioteca i els seus
usuaris, tot editat en les llengües d’aquests darrers.
6.7.7 Material de promoció, com ara llistes de recursos, editat en les llengües dels
membres dels grups multiculturals i que reflecteixi els seus interessos.
6.7.8 El lloc web de la biblioteca presentat en les llengües que reflecteixen la
diversitat lingüística de la comunitat.
6.7.9 La utilització de mitjans de comunicació ètnics a la comunitat, com ara diaris
o emissions de ràdio ètnics, a fi de fer propaganda dels serveis bibliotecaris.
6.7.10 La promoció de serveis multilingües de la biblioteca per a responsables i
dirigents polítics.
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La gestió i el màrqueting de les biblioteques públiques es tracta amb detall
a Directrius IFLA/UNESCO per al desenvolupament del servei de biblioteques
públiques (2001), i per obtenir més informació, es pot consultar: http://www.
ifla.org/VII/s8/news/pg01.htm
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7. Bones pràctiques internacionals
Molts països han establert pràctiques en relació amb l’oferta de serveis de
biblioteca multiculturals, els quals poden oferir exemples de bones pràctiques,
de recomanacions i d’estratègies. A continuació presentem uns exemples
seleccionats entre les millors pràctiques arreu del món.
Canadà
Missatgeria multicultural
El plantejament del Canadà sobre el multiculturalisme es basa en el principi
segons el qual la diversitat és un valor essencial i una característica del nostre
país. El Canadà, en virtut del seu enfocament històric i la seva legislació,
considera que la diversitat és una font de fortalesa i d’innovació, un principi
d’inspiració i un avantatge competitiu en el nostre veïnatge global, que es va
encongint dia a dia.
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El multiculturalisme és un element clau de la legislació canadenca, del
patrimoni del nostre país i de la nostra identitat.
El 1971, el Canadà va esdevenir el primer país del món que va adoptar una
política oficial sobre el multiculturalisme. S’hi van proposar programes i
serveis de suport a les associacions etnoculturals i d’ajut a les persones per
superar els obstacles que podien impedir la seva participació plena en la
societat canadenca.
El 1982, el caràcter multicultural del Canadà va obtenir el reconeixement
constitucional a l’apartat 27 de la Carta canadenca de Drets i Llibertats que
s’acabava d’aprovar. S’hi estipulava que els tribunals havien d’interpretar
la carta «d’una manera conseqüent amb la preservació i el realç del llegat
multicultural del Canadà».
El 1988, el Canadà va esdevenir el primer país que va proclamar una Llei sobre
el multiculturalisme que establia un model únic per a una ciutadania inclusiva.
El preàmbul de la Llei sobre el multiculturalisme estableix:
La preservació i l’enriquiment del patrimoni multicultural dels canadencs i el
treball per aconseguir la igualtat de tots els canadencs en els camps econòmic,
social, cultural i polític de la vida del Canadà.
La Llei s’adreça a tots els canadencs, i no simplement a les minories etnoculturals o visibles, i s’esforça per:
•

Eliminar el racisme i la discriminació.

•

Fomentar la igualtat i la comprensió entre cultures.
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•

Promoure una ciutadania inclusiva.

•

Ajudar les institucions federals a acceptar la diversitat del Canadà.

Aquest país ha aprovat molts altres documents legislatius, com ara la Llei sobre
llengües oficials, la Llei canadenca sobre els drets humans i la Llei sobre l’equitat en
qüestions d’ocupació, per protegir els valors fonamentals d’igualtat i de respecte.
Mitjançant el multiculturalisme, el Canadà reconeix les possibilitats de tots
els canadencs i els anima a integrar-se en la societat i a prendre part activa en
els afers socials, culturals, econòmics i polítics del país.
Biblioteca Pública de Toronto
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La Biblioteca Pública de Toronto presta servei a una població de més de 2,5
milions de persones. La ciutat de Toronto està reconeguda com una de les
més multiculturals del món, ja que gairebé la meitat dels seus habitants ha
nascut fora del Canadà. I no solament això, sinó que prop de la meitat dels
nouvinguts de Toronto ha arribat al Canadà durant els últims 15 anys.
La Biblioteca Pública de Toronto disposa de material en més de 100 llengües
i desenvolupa activament col·leccions en 40 llengües i en una gran varietat
de formats, incloent-hi el material electrònic. Aquesta biblioteca pública, el
sistema bibliotecari amb més envergadura i moviment de l’Amèrica del Nord,
tenia el 2006 prop de 31 milions d’ítems en préstec, un 16 % dels quals no
estava editat en anglès. Aquesta circulació multilingüe ha experimentat des
de l’any 2000 un creixement espectacular del 69 %.
La Biblioteca Pública de Toronto també ofereix una programació àmplia, sovint
en associació amb altres organismes o nivells governamentals, que donen suport
a la població diversa de Toronto. Aquí s’hi inclouen: classes d’anglès com a segona
llengua per a la ciutadania; cercles de conversa en anglès; presentacions de contes
a les biblioteques filials en anglès, en francès i en altres llengües, com ara el bengalí, el rus, el persa, el cantonès, el polonès, l’urdú i el tàmil; English Can Be Fun, un
programa de converses per a l’aprenentatge de la llengua adreçat als infants que
acaben d’arribar, i Dial-a-Story, un servei de lectura de contes ofert en deu llengües que dóna suport a l’alfabetització oral i a les tècniques de comprensió.
En les seves diverses divisions, la biblioteca pública de Toronto ofereix accés a
més de 1.400 ordinadors, tots proveïts d’un suport multilingüe gràcies a uns
teclats virtuals multilingües. El portal virtual NewsConnect dóna accés a diaris
i revistes d’arreu del món en 85 llengües i 147 caràcters, la qual cosa permet
als nouvinguts mantenir-se al corrent de les notícies del seu país.
Mijin Kim
Biblioteca i Arxius, Canadà
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Dinamarca
Llei sobre serveis bibliotecaris, 2001
§ 2 S’assolirà l’objectiu de les biblioteques públiques si es respecta la qualitat,
la globalitat i l’actualitat en la tria de material que s’ha de posar a l’abast.
Aquests són els criteris decisius i no els punts de vista religiosos, morals o
polítics que es poguessin expressar en el material.
§ 14.2 [La biblioteca universitària i l’estatal funcionen com a centres principals
de préstec per a les biblioteques públiques] proporcionant a les biblioteques
públiques i altres institucions pertinents material que serveix específicament
per satisfer les necessitats de refugiats i immigrants.
Biblioteques Públiques de Copenhaguen
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www.bibliotek.kk.dk
Des de la dècada de 1960, Dinamarca ha acollit un important nombre de
refugiats i d’emigrants de fora d’Europa i de zones del món anglòfones. Per tant,
les Biblioteques Públiques de Copenhaguen, en col·laboració amb centres de
tot el país que apleguen material en les llengües dels immigrants, van començar
a establir col·leccions de llibres i de CD musicals en les principals llengües.
Ara bé, com que molts dels nouvinguts eren semianalfabets o analfabets, per
poder-los oferir servei, el KKB-LYD (Departament d’àudio de les biblioteques
públiques de Copenhaguen) va iniciar la producció d’audiollibres en les llengües
dels immigrants. Les llengües més sol·licitades a Copenhaguen van ser l’àrab,
el kurd, el serbi, el croat, el turc i l’urdú. Es van vendre els audiollibres (al
principi en casset i més endavant en CD) a tots els sistemes de biblioteca de
Dinamarca i posteriorment a arreu del món. En aquests audiollibres hi havia
notes sobre el seu contingut en danès i anglès.
Per a més informació: www.kkb-lyd/about.htm
En els últims deu anys han canviat les prioritats i les Biblioteques Públiques de
Copenhaguen/KKB-LYD busquen sobretot la manera de proporcionar ajut als
immigrants/refugiats per a l’aprenentatge del danès com a segona llengua.
En col·laboració amb una editorial, s’han editat llibres il·lustrats bilingües en
danès (text i CD d’àudio) juntament amb impressions en les llengües següents:
àrab, kurd, serbi, croat, turc, persa, somali i urdú.
http://kkb-lyd.dk/mantra.php.htm
A Copenhaguen, avui totes les criatures quan fan dos anys reben una postal
amb una invitació per anar a la biblioteca. A la primera visita que hi fan se’ls
regala un llibre de contes i un CD (en danès).
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Diverses biblioteques filials ofereixen un servei especial als infants que
procedeixen de famílies multiculturals; un bibliotecari s’ofereix per anar a
veure cada infant en quatre ocasions des que neix fins que va a l’escola. Per
mitjà dels contes, aquest infant (i la seva família) entren en contacte amb
diversos serveis de la biblioteca. A cada visita, el petit rep un nou llibre.
www.sprogporten.dk
Del 2008 ençà es poden escoltar gratuïtament a Internet gravacions quotidianes
en danès sobre l’actualitat de Copenhaguen.
www.kkb-lyd.dk/daglig
Vibeke Stage i Sussy Tastesen
Københavns Biblioteker/Biblioteques Públiques de Copenhaguen, Dinamarca.

Estònia
Extracte de la Llei sobre biblioteques públiques
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§ 13 col·leccions
El contingut de les col·leccions de les biblioteques públiques és universal. La
col·lecció ha d’incloure diversos tipus de documents en diferents llengües
segons les necessitats bàsiques de les persones que viuen a la zona de servei
d’una biblioteca pública concreta.
Martin Hallik
Estònia

Països Baixos
Alfabetització
Als Països Baixos, hi ha 1,5 milions de persones (un 10 % de la població)
semianalfabetes, la qual cosa implica que no tenen prou capacitat de lectura i
escriptura per emplenar formularis corrents, llegir textos als seus fills, ocuparse del correu, comprendre fullets d’informació, llegir diaris, utilitzar Internet,
etcètera. Una tercera part d’aquest grup prové de la immigració.
El semianalfabetisme és un problema important a tot el país. Pel nombre de
persones a qui afecta i davant la perspectiva del gran nombre de joves que
abandona l’escola amb unes competències insuficients en lectura i escriptura,
l’analfabetisme es planteja com un problema greu. En el marc de l’Ofensiva
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Nacional contra l’Analfabetisme, la National Public Library Association (NPLA)
col·labora amb un gran nombre de socis a escala nacional en la guerra contra
l’analfabetisme. La col·laboració també continua en els àmbits provincial,
regional i local. Actualment, la biblioteca pública posa més en relleu els serveis
referits a l’alfabetització i té com a objectiu formar en aquest sentit el personal
que treballa de cara al públic i l’administratiu. Per això s’ha elaborat un mòdul
de formació que s’ha ofert a tot el país.
Les biblioteques també es poden subscriure de manera gratuïta a www.
netnieuws.nl/, un setmanari editat en línia per als nous lectors que vulguin
practicar les tècniques acabades d’adquirir en lectura i escriptura. Hi ha exercicis
sobre aquests dos temes en el programa i en dos nivells de llenguatge.
A fi d’augmentar la sensibilització sobre el problema de l’analfabetisme entre
la població en general, l’NPLA, en col·laboració amb la Reading and Writing
Foundation, ofereix una exposició itinerant titulada Taal Centraal. Aquesta
exposició es presenta cada mes en una biblioteca diferent, amb un acte d’obertura
organitzat per la biblioteca local de la comunitat i pensat per augmentar la
sensibilització respecte d’aquest problema.
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Integració
Als Països Baixos, el gener del 2007 va entrar en vigor una nova Llei sobre la
integració. Cada ciutadà procedent de l’estranger que hagi estudiat menys de
vuit anys en el sistema educatiu dels Països Baixos ha de fer un examen sobre
les seves competències quant a llengua i integració. Les biblioteques públiques
són un instrument important per a l’aplicació de la política en l’àmbit local i
cal establir en una sèrie de biblioteques punts d’informació en aquest sentit.
Les biblioteques poden emprar les eines sobre integració d’NL kompas, que
tenen a l’abast totes les biblioteques públiques del país.
Partenariat
Les biblioteques públiques han de reconèixer que són aliats bàsics dins de la
comunitat local per raó del desplegament i de la facilitat d’accés de les seves
infraestructures, que fan una gran aportació a la societat civil i contribueixen a
la participació dels grups diversos en l’àmbit local. Es tracta d’un paper que cal
que arreli en la societat. (Vision document Cultural Diversity, the Netherlands
Public Libraries Association, 2006.)
Lourina K. De Voogd
Netherlands Public Association, Països Baixos
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Noruega
Globalització
Les biblioteques ofereixen accés a la cultura mundial, nacional i local. La
innovació digital ha fet que les col·leccions de les biblioteques estiguin molt
més a l’abast i que el flux de la informació ja no tingui fronteres nacionals.
La digitalització i la publicació a Internet de les col·leccions de biblioteca
convencional són requisits necessaris perquè el contingut sigui més accessible.
En el moment en què la globalització s’estén i la seva influència abraça diversos
sectors de la societat, com ara l’educació i la llengua, creix en les persones la
necessitat de viure la seva pertinença a una cultura i la seva identitat cultural,
i d’establir un diàleg amb les altres cultures. (Norwegian Archive, Library and
Museum. Library reform 2014 – part 1 strategies and initiatives, 2006.)
Cal enfortir el paper les biblioteques com a contribuïdores en el procés
d’avançar en la inclusió, la integració i la diversitat cultural
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Les biblioteques han de contribuir a reforçar la integració dels immigrants
en la societat noruega, amb els acords que marca 2008 i amb el pla d’acció
del govern en matèria d’integració i d’inclusió de la població immigrant.
(Norwegien Archive, Library and Museum. Library reform 2014 – part 1
strategies and iniciatives, 2006. Strategy 1.6.)
El reforçament dels serveis bibliotecaris multiculturals amb una atenció
especial al rus, al sami i al finès, però també per oferir altres serveis als nous
immigrants. (Finmark County Library. Strategic plan 2005-2014.)
Kirsten Leth Nielsen
Biblioteca Pública d’Oslo, Noruega

Espanya
Directrius espanyoles per als serveis a les biblioteques públiques
Personal
El personal és un element bàsic, un recurs fonamental per al funcionament
correcte d’una biblioteca pública. Les biblioteques públiques han de disposar
de prou personal, i aquest personal ha de tenir la formació adient per dur a
terme les seves funcions.
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General
Les biblioteques públiques estan obertes a tothom, independentment de les
circumstàncies o de la professió de cadascú. Un dels seus principis bàsics és
oferir servei a tota la comunitat i no tan sols a uns grups específics.
Cooperació
Les biblioteques públiques no han de treballar aïlladament, sinó que han de
buscar la manera de facilitar l’establiment d’una xarxa amb altres biblioteques
i organismes per millorar la qualitat i el ventall dels serveis oferts i fomentar
la cooperació, sobretot dins de l’entorn local.
Susana Alegre Landáburu
Subdirecció general de coordinació bibliotecària, Ministeri de Cultura, Espanya

Regne Unit
Benvinguts a la vostra biblioteca... la connexió de les biblioteques públiques
amb les comunitats de refugiats www.welcometoyourlibrary.org.uk/
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Introducció
Welcome To Your Library (WTYL; Benvinguts a la vostra biblioteca) va començar
com a projecte pilot en cinc districtes municipals de Londres el 2003-2004
amb l’objectiu d’establir una connexió entre les biblioteques públiques i els
refugiats i els sol·licitants d’asil polític. El projecte es va crear a partir de la
clara evidència que els refugiats s’enfronten a uns obstacles importants en la
societat, que les biblioteques públiques estan ben situades per donar suport
a les seves necessitats culturals, lingüístiques i d’informació, però també
que el personal bibliotecari necessitava un cop de mà per canviar les idees
tradicionals i poder satisfer de manera eficaç les necessitats dels usuaris. El
projecte, finançat per la Fundació Paul Hamlyn i coordinat per la London
Libraries Development Agency, es va aplicar en l’àmbit nacional fins al final
del 2007.
Objectius de Welcome To Your Library
Ampliant les possibilitats de participar-hi, WTYL s’ha marcat la meta de
millorar l’accés als serveis bibliotecaris de qualitat per a tothom. La idea és
la de fomentar l’aprenentatge, el benestar i el sentiment de pertinença al lloc
per mitjà de:
•

La participació de les comunitats de refugiats a través del treball.
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•

Els partenariats encaminats a augmentar la sensibilització i incrementar
l’ús de les biblioteques.

•

Un personal bibliotecari segur d’ell mateix i preparat.

•

Compartir les bones pràctiques comprovades.

•

La defensa de la feina de la biblioteca pública amb els refugiats i els
sol·licitants d’asil al país.

Activitats del projecte
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Cal esmentar, entre d’altres:
•

El desenvolupament de les competències d’avaluació i planificació de
projectes del personal bibliotecari per oferir un posicionament eficaç del
treball en un entorn estratègic més ampli i millorar la base dels resultats.

•

Identificar i localitzar les comunitats de refugiats i les organitzacions de suport.

•

Determinar els obstacles per a la utilització de les biblioteques i les maneres
de superar-los.

•

Formació del personal bibliotecari quant a sensibilització en temes
relacionats amb els refugiats i els sol·licitants d’asil.

•

Creació de partenariats amb les organitzacions de refugiats de la comunitat
i d’altres.

•

Visites estructurades de «tast» i sessions sobre tecnologies de la informació
i la comunicació.

•

Simplificació dels procediments d’inscripció a la biblioteca.

•

Oferiment de cursos d’anglès com a segona llengua, de llengües de la
comunitat i de suport a la lectura.

•

Adquisició d’estoc nou tenint en compte les aportacions de les comunitats
de refugiats.

•

Lectures de contes i d’altres iniciatives i tallers que ajuntin diferents
comunitats.

•

Voluntariat a la biblioteca i oferiment de llocs de treball als refugiats.

•

Creació d’una llista electrònica i un lloc web per donar suport a l’aprenentatge compartit i difondre les bones pràctiques.
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Exemples de les repercussions
Entre les repercussions sobre les persones i les comunitats cal esmentar:
•

Accés a l’ocupació: s’han contractat un mínim de 25 refugiats (alguns en
biblioteques i d’altres en sectors diferents) arran dels programes d’experiència
de treball en els dos serveis de WTYL. Molts participants han manifestat
que havien guanyat confiança, autoestima i que no se sentien tan aïllats.

•

Confiança i sentiment de pertinença: els refugiats que han satisfet les seves
necessitats a través de les biblioteques s’han erigit en els seus defensors,
la qual cosa ha fet augmentar el sentiment de pertinença, de confiança i de
disposició a comprometre’s.

•

Increment de l’intercanvi entre persones de cultures diferents: més contacte
entre el personal de la biblioteca, els refugiats i els sol·licitants d’asil
polític; utilització d’espais de la biblioteca per a activitats que fan coincidir
persones de cultures diferents; creació d’oportunitats perquè els refugiats
establerts ajudin els nouvinguts a través de grups d’ajuda mútua amb seu
a la biblioteca.
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Les repercussions sobre els serveis de les biblioteques inclouen:
•

Un posicionament més efectiu de la tasca bibliotecària: sobretot en el context
de polítiques i activitats a escala nacional i local per abordar el problema de
l’exclusió social i oferir unes comunitats més cohesionades.

•

Partenariats que porten al finançament i a l’aprenentatge a partir d’altres sectors:
l’experiència i la pràctica en totes dues fases han portat les biblioteques a accedir
a noves fonts de finançament per al projecte i la feina bàsica.

•

Desenvolupament del personal: promoció d’oportunitats per a una base
més àmplia de personal, per exemple, amb la inclusió dels refugiats en les
feines de la biblioteca. Això implica el desenvolupament de competències
per donar suport al personal bibliotecari que treballa directament amb
les comunitats i sensibilitzar-lo respecte de la importància de construir
localment lligams de confiança amb aquestes comunitats i identificar els
obstacles a l’hora d’utilitzar la biblioteca. D’aquesta manera el personal
podrà compartir els seus coneixements en tots els seus serveis, per tal de
superar els obstacles estratègicament i d’una forma pràctica.

Ayub Khan
Warwickshire Library and Information Service, Regne Unit
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EUA
Cinc estratègies per a l’èxit
Aquestes cinc estratègies constitueixen el suport de les transicions d’immigrants reeixides i ajuden les comunitats a abordar de manera efectiva les
transformacions ràpides que viu el món... les biblioteques les apliquen arreu
dels Estats Units i n’obtenen bons resultats.
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1. Les biblioteques comprenen la dinàmica de la immigració local. Les
biblioteques públiques apleguen informació geogràfica i sobre la població
a partir de fonts públiques i dels contactes informals que estableixen
amb les xarxes d’immigrants. Quan les biblioteques han assimilat la
informació en l’àmbit veïnal sobre els nous residents, les seves necessitats
i els recursos que tenen a l’abast poden establir els seus serveis i crear
partenariats efectius. Sobretot a les ciutats que no han estat destinació
habitual de la immigració, les biblioteques solen situar-se al capdavant de
les seves comunitats en la identificació i la descripció de les necessitats i les
inquietuds dels nouvinguts.
2. Les biblioteques aporten una sensibilitat cultural i lingüística a la seva
prestació de serveis. La llengua és un dels principals obstacles per als
nouvinguts. Les biblioteques aborden el problema per mitjà d’innovacions
en la senyalització, els llocs web, les col·leccions i l’oferta de serveis bàsics
en les primeres llengües dels residents del seu sector.
3. Les biblioteques construeixen capacitació en anglès. El domini de l’anglès
és el factor més important per a la integració dels immigrants. Les
biblioteques públiques, que acumulen una experiència de més d’un segle
en l’alfabetització dels infants i de les famílies en general, amplien el seu
abast als nous residents. Els programes d’alfabetització per als més petits i
els seus familiars preparen els infants per a l’escola. Amb l’aprenentatge de
l’anglès, els adults adquireixen uns coneixements elementals i tenen més
possibilitats de trobar feina. Juntament amb les escoles i altres organismes
del camp de l’educació com a associats, les biblioteques també ofereixen
programes sobre recerca de llocs de treball, sobre salut i nutrició i d’altres
temes necessaris per a la subsistència.
4. Les biblioteques creen vincles amb les institucions locals. La major part de
comunitats disposen d’un ampli ventall d’organismes i d’institucions. Tot
i que aquests proporcionen assistència en el camp del treball, l’educació, la
salut i l’habitatge, els immigrants que acaben d’arribar sovint no són capaços d’aprofitar aquests serveis. Aquí topen amb una barrera important
constituïda per la llengua, l’aïllament geogràfic i el xoc cultural. Les biblioteques estableixen vincles entre els organismes i els serveis, es marquen
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com a objectiu la població en general i tenen en compte les necessitats dels
nouvinguts. Trobem exemples destacats d’aquesta tasca en el suport als
negocis, la informació sanitària i la participació escolar.
5. Les biblioteques fomenten el compromís cívic. La participació en la vida
pública i cívica no és una de les principals expectatives del gruix dels
immigrants. Fins i tot el gest nord-americà més simple d’inscriure’s en
una biblioteca pot representar una experiència estranya i temible per a
alguns. Les biblioteques promocionen tant la inclusió en la comunitat
com la participació dels qui hi acaben d’arribar. Sobre la base del seu paper
històric d’espais sòlids i imparcials, centrats en l’aprenentatge i l’exploració,
les biblioteques estimulen les discussions públiques sobre els reptes a què
han de fer front tant els nouvinguts com les comunitats que els reben.
Rick Ashton i Danielle Milam
Welcome, Stranger: Public Libraries Build the Global Village
Urban Libraries Council, EUA, 2008

Austràlia
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MyLanguage
MyLanguage proporciona accés a motors de cerca, directoris web i notícies
en més de seixanta llengües. Es tracta d’un partenariat entre les biblioteques
estatals de Nova Gal·les del Sud, Queensland, Austràlia Meridional,
Austràlia Occidental, VICNET (una divisió de l’State Library of Victoria) i
els serveis bibliotecaris i d’informació del Territori del Nord i del Territori
de la Capital.
MyLanguage és un servei multicultural electrònic que millora l’accés als
recursos d’informació en línia per a les persones i els grups comunitaris
diversos en l’àmbit cultural i lingüístic.
Aquest lloc interactiu ofereix:
•

Accés públic a motors de cerca, directoris web i notícies en més de seixanta
llengües.

•

Material de formació per a les persones i els grups comunitaris
culturalment i lingüísticament diversos, entre el qual cal citar: traducció
de fulls d’informació i manuals d’informació per als cursos d’introducció a
la utilització d’Internet i del correu electrònic o de cerca a la xarxa.
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•

Assistència a les biblioteques en l’oferta de serveis tradicionals i electrònics
a les comunitats culturalment i lingüísticament diverses. Aquí s’inclouen
directrius, estàndards, informes, articles, recerques i documentació diversa
sobre una sèrie d’aspectes dels serveis multiculturals de la biblioteca.

•

Un banc de recursos que cada vegada té més volum sobre informació tècnica
especialitzada i que pot interessar els grups i les persones que presenten
una diversitat cultural i lingüística, les biblioteques i els organismes
governamentals.

http://www.mylanguage.gov.au/
Glossari multilingüe
La base de dades del glossari multilingüe és una eina de senyalització
professional pensada per a les biblioteques. Conté frases que s’utilitzen
correntment a les biblioteques en 49 llengües. Aquesta eina facilita la
comunicació entre el personal de la biblioteca i els usuaris amb orígens
lingüístics diversos.
http://www2.sl.nsw.gov.au/multicultural/glossary/
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Oriana Acevedo
State Library of New South Wales, Austràlia
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Annex A: El manifest de l’IFLA sobre la biblioteca
multicultural
La biblioteca multicultural: una porta d’accés a una
societat culturalment diversa i dialogant
Tothom viu en una societat cada cop més heterogènia. Al món hi ha més de
6.000 llengües diferents. El ritme dels moviments migratoris internacionals
augmenta any rere any i el resultat és un nombre creixent de gent amb
identitats complexes. La globalització, l’augment de la migració, la major
rapidesa en les comunicacions, la facilitat de transport i altres factors del segle
XXI han incrementat la diversitat cultural en moltes nacions on potser abans
no n’hi havia, o n’ha ampliat la composició multicultural ja existent.
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«Diversitat cultural» o «Multiculturalisme» fan referència a la interacció
i la coexistència en harmonia de diferents cultures, entenent que «s’hauria
de considerar cultura el conjunt de trets distintius, espirituals, materials,
intel·lectuals i emocionals d’una societat o d’un grup social, i que abasta, a més
de l’art i la literatura, els estils de vida, les formes de convivència, els sistemes
de valors, les tradicions i creences»1. La diversitat cultural o multiculturalisme
és el fonament de la nostra força col·lectiva en les nostres comunitats locals i
en la nostra societat global.
La diversitat cultural i lingüística és patrimoni comú de la humanitat i cal
tenir-ne cura i preservar-la per al bé de tots. És font d’intercanvi, innovació,
creativitat i coexistència pacífica entre els pobles. «El respecte per la diversitat
de cultures, la tolerància, el diàleg i la cooperació, en un clima de comprensió i
confiança mútua són algunes de les millors garanties per a la pau i la seguretat
internacionals»2. Per tant, tots els tipus de biblioteques haurien de reflectir,
donar suport i fomentar la diversitat cultural i lingüística en els àmbits
internacional, nacional i local, i treballar així per a un diàleg intercultural i
una ciutadania activa.
El fet que les biblioteques donin servei a diversos interessos i comunitats
fa que funcionin com a centres culturals, d’aprenentatge i d’informació. Les
biblioteques encaren amb els seus serveis la diversitat cultural i lingüística
mogudes pel seu compromís amb els principis de les llibertats fonamentals i
de la igualtat d’accés a la informació i al coneixement per a tothom, dins del
respecte a la identitat i els valors culturals.

1

Declaració universal de la UNESCO sobre la diversitat cultural, 2001.

2

Íbid.
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Principis
Tot individu de la nostra societat global té dret al ventall complet de serveis
bibliotecaris i d’informació. A l’hora de tractar la diversitat cultural i lingüística,
les biblioteques haurien de:
•

servir a tots els membres de la comunitat sense cap discriminació per
raons de caràcter cultural i lingüístic;

•

proporcionar informació en les llengües i escriptures apropiades;

•

donar accés a un ampli ventall de materials i serveis que reflecteixin totes
les comunitats i necessitats;

•

utilitzar un personal que reflecteixi la diversitat de la comunitat i que
estigui format per treballar amb comunitats diverses i oferir-los servei.
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Els serveis bibliotecaris i d’informació en un context culturalment i
lingüísticament divers inclouen tant l’oferta de serveis a tota mena d’usuaris
de la biblioteca com l’oferta de serveis bibliotecaris destinats específicament a
grups culturals i lingüístics desfavorits. Caldria prestar una especial atenció als
grups que se solen marginar en les societats culturalment diverses. Minories,
sol·licitants d’asil i refugiats, residents amb un permís de residència temporal,
treballadors immigrants i comunitats indígenes.
Missions dels serveis bibliotecaris multiculturals
•

En una societat culturalment diversa caldria centrar-se en les missions clau
següents, relatives a la informació, l’alfabetització, l’educació i la cultura:

•

fomentar una major consciència del valor positiu de la diversitat cultural i
promoure el diàleg entre cultures;

•

estimular la diversitat lingüística i el respecte per la llengua materna;

•

facilitar la coexistència harmoniosa de diverses llengües, incloent-hi l’aprenentatge de diverses llengües des de ben joves;

•

salvaguardar el patrimoni lingüístic i cultural i donar suport a l’expressió,
la creació i la divulgació en totes les llengües pertinents;

•

donar suport a la preservació de la tradició oral i del patrimoni cultural
intangible;

•

donar suport a la inclusió i participació de persones i grups de tots els
diversos àmbits culturals;
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•

fomentar l’alfabetització informacional en l’era digital, i el domini de les
tecnologies d’informació i de comunicació;

•

promoure la diversitat lingüística en el ciberespai;

•

fomentar l’accés universal al ciberespai;

•

donar suport a l’intercanvi de coneixements i de millors pràctiques pel que
fa al pluralisme cultural.

Funcionament i gestió
La biblioteca multicultural requereix que tot tipus de biblioteques adoptin
un plantejament de serveis integrats. Les activitats bàsiques dels serveis
bibliotecaris i d’informació per a comunitats culturalment i lingüísticament
diverses són centrals, no «separades» o «addicionals», i caldria dissenyar-les
sempre per tal que satisfacin necessitats locals o específiques.
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La biblioteca hauria de tenir una política i un pla estratègic en què se’n
defineixin la missió, els objectius, les prioritats i els serveis relacionats amb la
diversitat cultural. El pla hauria de prendre com a base una exhaustiva anàlisi
de les necessitats dels usuaris i dels recursos adequats.
No convé desenvolupar les activitats bibliotecàries de forma aïllada. Cal
estimular la cooperació amb grups d’usuaris i professionals pertinents en
l’àmbit local, nacional o internacional.
Accions bàsiques
La biblioteca multicultural hauria de:
•

desenvolupar serveis i col·leccions culturalment diversos i multilingües,
incloent-hi recursos digitals i multimèdia;

•

assignar recursos a la preservació del patrimoni i l’expressió cultural, prestant una especial atenció al patrimoni cultural oral, indígena i intangible;

•

incloure programes que donin suport a la formació d’usuaris, l’alfabetització informacional, el patrimoni cultural i el diàleg intercultural com a
parts integrals dels serveis;

•

oferir accés als recursos bibliotecaris en les llengües apropiades mitjançant
l’organització de la informació i sistemes d’accés;

•

desenvolupar materials de promoció i difusió en els mitjans i llengües
adients per atreure diferents grups a la biblioteca.
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Personal
El personal bibliotecari és l’intermediari actiu entre els usuaris i els recursos.
Cal aportar una educació professional i una formació continuada centrada
en els serveis a les comunitats multiculturals, la comunicació i la sensibilitat
interculturals, l’antidiscriminació, les cultures i les llengües.
El personal d’una biblioteca multicultural hauria de reflectir les característiques culturals i lingüístiques de la comunitat per garantir la conscienciació
cultural, reflectir la comunitat a la qual la biblioteca dóna servei i fomentar la
comunicació.
Finançament, legislació i xarxes
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Els governs i altres organismes rellevants en la presa de decisions haurien
d’establir i finançar adequadament biblioteques i sistemes bibliotecaris
per tal d’oferir serveis bibliotecaris i d’informació gratuïts a les comunitats
culturalment diverses.
Els serveis bibliotecaris multiculturals són essencialment globals. Totes les
biblioteques implicades en activitats dins d’aquest camp han de participar
en les xarxes locals, nacionals i internacionals pertinents pel que fa al
desenvolupament de polítiques. Cal investigar per obtenir les dades necessàries
per tal de prendre decisions informades sobre els serveis i garantir-ne un
finançament apropiat. Els resultats de les investigacions i les millors pràctiques
han de ser àmpliament divulgades a fi d’orientar uns serveis bibliotecaris
multiculturals eficaços.
Implementació del Manifest
La comunitat internacional hauria de reconèixer i donar suport als serveis
bibliotecaris i d’informació en la seva tasca de fomentar i preservar la diversitat
cultural i lingüística.
Es demana doncs als responsables de tots els àmbits i a la comunitat
bibliotecària de tot el món que divulguin aquest Manifest i que duguin a terme
els principis i accions que s’hi expressen.
Aquest Manifest complementa el Manifest de la Biblioteca Pública de l’IFLA/
UNESCO, el Manifest de la Biblioteca Escolar de l’IFLA/UNESCO i el Manifest
sobre Internet de l’IFLA.
Aquest Manifest va ser aprovat per la Junta de Govern de l’IFLA l’agost del
2006, i l’abril del 2008 va rebre el vistiplau del Consell Intergovernamental
del Programa Informació per a Tothom de la UNESCO, amb la recomanació
que fos presentat per a la seva consideració en la 35a sessió de la Conferència
General de la UNESCO.
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Annex B
Raó de ser dels serveis bibliotecaris multiculturals
Secció de l’IFLA sobre serveis bibliotecaris per a poblacions
multiculturals
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Per què els “serveis bibliotecaris multiculturals” (SBM) continuen essent qüestió
d’actualitat entre les professions de la biblioteca i la informació?
D’entrada, els SBM engloben l’oferiment d’informació multicultural a tot tipus
d’usuaris de biblioteques i el de serveis bibliotecaris adreçats als grups etnoculturals
tradicionalment desfavorits en aquest sentit. Sovint considerem que els SBM
beneficien bàsicament les comunitats «minoritàries», ja que són precisament
els grups esmentats els que vénen d’un entorn diferent del de la societat en
general i sovint veuen poc satisfetes les seves necessitats. Els SBM garanteixen
la igualtat d’accés als serveis i a la informació. Tanmateix, el multiculturalisme va
lligat a la composició diversa de tota la comunitat, i aquesta, com a tal, s’hauria de
beneficiar dels SBM. Així doncs, l’altre vessant de l’oferta de SBM és el proveïment
d’informació multicultural que beneficiï el conjunt d’usuaris de la comunitat.
D’aquesta manera, tots els membres d’una comunitat poden aprendre a partir
de les cultures, llengües, contribucions socials, valors, etcètera, mutus. El resultat
final és una millora en la comprensió i la comunicació.
En segon lloc, els SBM haurien de formar part de facto dels serveis bibliotecaris
i no crear serveis afegits o separats. Les raons següents ho expliciten.
Deu raons per oferir serveis multiculturals de biblioteca
1. La biblioteca té la missió de servir la seva comunitat, que en molts casos és
multicultural i multilingüística o cada cop més diversa culturalment.
2. Els serveis multiculturals i multilingües de la biblioteca garanteixen la
igualtat de servei i d’accés a la informació.
3. A l’era de la globalització, quan hi ha més facilitat de comunicació i
desplaçament, totes les persones han d’aprendre sobre altres cultures,
llengües i pobles, fet que fomenta la valoració d’experiències diferents i
amplia la pròpia visió de la vida.
4. La informació en llengües diferents i difosa a través de canals accessibles a
les comunitats d’usuaris diverses permet la seva participació democràtica
en la societat civil.
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5. La informació sobre el propi patrimoni, així com el dels altres, aferma
la cultura de cadascú i fomenta la comprensió d’altres experiències
i perspectives i contribueix al desenvolupament d’una societat més
harmoniosa.
6. La informació en llengües diferents i per mitjà dels canals adequats per
a diverses comunitats d’usuaris afavoreix l’alfabetització en diferents
llengües i facilita l’adquisició de nous coneixements i noves competències
per assegurar la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de la societat
civil.
7. Els coneixements d’arreu del món, les formes de creació expressives i les
pràctiques culturals estan documentades en diferents formats i llengües;
per tant, caldria oferir una col·lecció multicultural a què tothom pogués
accedir.
8. L’aprenentatge de diferents formes d’expressió creativa, de treball i de
sistemes de resolució de problemes crea noves experiències i opinions que
poden ajudar a innovar, actuar i a resoldre situacions.
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9. La informació sobre la comunitat multicultural de la biblioteca i que
s’adreça a aquesta comunitat demostra als seus membres que es valoren
les seves cultures.
10. Les biblioteques són espais de compromís intel·lectual i de lleure que
ofereixen serveis multiculturals i multilingües, de manera que les
col·leccions esdevenen un espai d’acostament comunitari

