
LA BIBLIOTECA PÚBLICA

Els elements de definició de la missió de la biblioteca pública es 
troben recollits en el Manifest de la Unesco. Aquest text emmarca el 
concepte de biblioteca pública i presenta un enfocament evolutiu 
en què els serveis de la biblioteca s’adapten als NOUS TEMPS I A LES 
NOVES NECESSITATS, i, en definitiva, a la pròpia evolució social. Les 
funcions bàsiques de la biblioteca pública s’estructuren a l’entorn de 
les següents coordenades:

_CENTRE D’INFORMACIÓ
La Unesco defineix la biblioteca pública com a CENTRE LOCAL 
D’INFORMACIÓ QUE FACILITA TOT TIPUS DE CONEIXEMENT i 
d’informació als seus usuaris i que els proporciona les condicions 
bàsiques per a aprendre suficientment, al llarg del temps, per a poder 
decidir lliurement i per a assolir el DESENVOLUPAMENT CULTURAL 
DE L’INDIVIDU I DELS COL•LECTIUS. 
La biblioteca pública s’ha de convertir en un punt d’accés a la 
informació de recursos i activitats tant locals com externes.

_CENTRE QUE GARANTEIX LA DEMOCRATITZACIÓ DE LA CULTURA 
I DEL SABER
Els serveis de la biblioteca pública es fonamenten en la IGUALTAT 
D’ACCÉS per a tots els ciutadans i ciutadanes, sense tenir en compte 
l’edat, la raça, el sexe, la religió, la nacionalitat, l’idioma o la classe 
social.

_CENTRE DE FORMACIÓ PERMANENT I AUTOAPRENENTATGE
La biblioteca pública és un suport per a l’educació permanent i una 
demostració pràctica de l’aposta de la nostra societat envers el 
valor de l’EDUCACIÓ, ENTÈS COM UN PROCÉS AMB CONTINUÏTAT 
AL LLARG DEL TEMPS.
És també una funció pròpia de la biblioteca pública facilitar els 
recursos necessaris per a l’AUTOAPRENENTATGE i la formació 
no presencial. La biblioteca ha de potenciar i participar en 
ACTIVITATS i programes municipals d’alfabetització i impulsar altres 
alfabetitzacions, com la informàtica.

_CENTRE DE PROMOCIÓ DE LA LECTURA
La biblioteca pública ha de ser una ENTITAT DINÀMICA, impulsora i 
dinamitzadora.
Històricament se li va assignar la missió de proporcionar l’accés 
gratuït als llibres i a altres materials impresos. Ara, a més, la biblioteca 
pública ha d’assumir un PAPER ACTIU en la creació i foment d’hàbits 
de lectura.
Com a centre de promoció de la lectura, la biblioteca pública 
organitza campanyes de foment a la lectura i altres activitats 
culturals.

_ESPAI CULTURAL I DE TROBADA
La concepció tradicional de la biblioteca com espai exclusiu per als 
estudiants o com magatzem de llibres de tot tipus ha donat pas a la 
NOVA BIBLIOTECA PÚBLICA. La biblioteca es converteix en el centre 
d’informació més important per als ciutadans; en una porta oberta 
a la informació general i local que les tecnologies de la informació 
posen al nostre abast; en un CENTRE D’ACTIVITAT CULTURAL de 
primer ordre; en un espai obert a les iniciatives culturals; en un espai 
d’identitat amb el territori que estimula valors d’interculturalitat, 
solidaritat i participación i en un MULTIESPAI OBERT A TOTS ELS 
SECTORS SOCIALS.

_ESPAI D’OCI
La relació que s’estableix entre el temps lliure que disposa la població 
i el consum de béns culturals és directa.
El nou concepte de la biblioteca pública com a referent cultural 
del territori converteix aquest equipament en un lloc actiu obert al 
diàleg, al debat, a l’intercanvi i a la participació en activitats culturals 
i recreatives. La biblioteca ha de ser un lloc de COMUNICACIÓ 
I INTERCANVI on es troben tots els serveis que donen resposta a 
les necessitats, demandes i expectatives dels usuaris actuals i dels 
usuaris potencials i on els llibres ja no seran l’única Font d’informació.
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