1 manifest de les
biblioteques petites
En el transcLirs d'una Jomadií
de treball. eelebi'ada a Sant
Gregori. les hibliotecarics
responsables de les bihliiHcques
púbÜques de nmnicipis anib
poblacions de menys de cinc mil
liabiuints. hem vist la iiecessital de
donar a coneixer a Topinió piíblica
en general, i molí especialinent ais
regidors de ciillura i alcaldes Jeis
noslres mnnicipis. unes rellexions
sobre les noslres biblioteques. íes
seves funeions i perspectives. en
uns moments que creiem
inipoiianis i definitoris per aquests
servéis culturáis.
- La nova llei de biblioteques
aprovada per uniminiiíat de tots els
gRips parlanient;u"is iiiunicipalilza
les biblioteques. Son els
nuinicipis, dones, els responsables
i gestors d'aquesis servéis.
- Les noves lecnoiogies
utiiilzades en els sistemes
d'informació i comiinicació lan
del tot ñecessari inversit)ns
importants per lal que les
biblioteques puguin seguir tent
les funeions per a les qtials han
es tal crcades.
«Volem irencar el mite
(le les bihiiolcc¡ttes
foni (í iciilivs de silcnvi
t del saber ahsolui».

- La tan comentada crisi de la
socielat de! benestar pot incidir
negativanient en les possibles
despeses que. des d"un punt de

vista Je rendibiütal immediata
(política o económica), no es vegin
necessáries. Pero és precisament
en aquests moments de crisi. quan
els servéis culturáis son mes
necessaris ais seus usuaris.
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Malgral aquests tets
inqüestionables que condicionen
el difícil t'utur de les biblioteques
en poblacions petites, creiem del
tot ñecessari no solament defensar
la seva existencia, sino de
propiciar ittt un seguit de mesures
per tal de potenciar-íes i 1er
possibíe que puguin compíir totes
les scvcs funeions amb eficacia.
Enteneni aqüestes biblioteques
com a infraestiiictures
enormenieni lUils per potenciar la
cultura ais nostres pobles. entesa
com a oci pero també com a
creadora de civilitat. La seva
existencia garanteix la igualtat
d"opoilunilals en l'accés a la
iiilbrmació. Aqüestes biblioteques
poden ser també un supoil basic
per ajudar íes escoles publiques
deis noslres pobíes a desenvolupar
ciírrectament la reforma
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ediiL-aU\a. Creiem que tola
societiu ücmucralica ha de
poteneiar la ciiluira ereadora i
parlicipaii\ Li i eiiieiicm les
bihliüiec|iies coni una eina básica
per a possibil i tai-ho.
Deíenseni una iuiva concepció
de biblÍDEeca i volem treiicar anib
el miie de les biblioteques com a
ceñiré de silenci i del sabec
absolui: renlcneni coni una
realitat canvianí i renovable dins
d"i!na socielal lambe canvianí, un
espai lúdic i disics. oben a loi
tipus d'usuari. Anib seccions ben
diferenciaJes segons les
necessiials i amb la voluntal de ser
útiis a lots els sectors de la
poblaciá Un espai que aplegiii
tola la informació local, un lloc de
custodia de! saber, sí, pero
sobrcioi de dil'usió: un espai per
praclicaí- cullura. Per lol aixo
opinem i proposem:
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I. Que la Generalitat i la
Dipulació segueixin donanl supon
a les biblioleqiies integradcs al
sistema de leciura pública, seinpre
que demoslrin la seva tasca
cultural. Albora aqüestes
adniinistracions haurien de donar
supoit a les biblioieques deis
municipis de poblacions petites no
inlegrades al sistema de lectura
pública.
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2. Els pelils municipis que
teñen biblioteca han de ser
conscients que en aquest sentit
son uns privilegiáis i que. si han
leí aquesta opció. és per
polenciar-la i buscai'el niiixim
rcndiment.
3. S"ha d"increnicniai- i
equilibrareis fons bibiiográfics
garanlint els clássics i les noveláis
mes impoitants. dcixanl de
dependre del supoit genéric. Aixo
suposa un incremeni de dolació
pressuposiária per elaborar una
correcta i eflca? política
d'adquisicions.
4. Iniciar d"una manera seiúosa
les seccions de fonoteca i
videoleea com també adquirir
CD-ROM'S i conneclar-se a la
xarxa inieniel. També s'ha
d'inl'ormatilzai' la geslió i els
calalegs.
5. S'ha de possibililar Taccés
a! calaleg de leciura pública i fer
realitat el prtíslec interbibliolecari.
6. S'ha d"inlentíU'obrirels
doize mesos de l'any en un horari
anipli, olerint els servéis puntuáis
que es creguin oponuns
(bibliopiscina. bibliomercal...).
7. Prol'essionalilzar el ti'cb^'ll
deis responsables d'aquestes
biblioteques: horiu-is complels.
sou digne i curséis de
peifeccionamenl.
8. Supressió de toi lipus de
barrera arquitectónica per accedir
a les biblioteques. Albora és
necessari que aqüestes
biblioteques adoptin mesures de
seguretal previsles segons la llei.
Els treballadorsde
biblioteques de pobles petils hem
redactat aquest manifest on
intenlem respondrc a les
preguntes: que és una biblioteca
pública? Quina és la funció quan
aquesta es Iroba en una població

petila? Com es pol aconseguir que
aquesis centres es convcileixiii en
referenls culturáis i lúdics deis
pobles on están situades?
La imponancia d"aquest
manilesl es veurá amb el temps i
dependríi de la resposta t¡ue rcbi
per píul deis polítics amb
responsabilitals en el camp de la
cultura en els nostres municipis i
de rad[iiinistració de la
Generalitat. i també de la capacilal
de convicció i de treball que
demostrem les bibliotecíiries i del
reclam que els ciutadans
maniféstin per a la millora
d'aquestes iníVaestructures
culturáis.
Solament voldnem fer notai'
que aquest manifest de Sant
Gregori sorgeix de la discussió i
de la posada en comú de totes les
bibliotecáries que tieballen en
pobles pctits i és en aquest sentit
que pol ser revulsiu i progressista.
Estem massa acostumats, donada
la divisió social del treball en
ractualital, que siguin teorics
apartáis del treball quotidiá els qui
dissenyin i facin proposles ais
diferents col-lecüus professionals.
Si entre tots som cápateos de
canalitzm-en positiu les propostes
concretes que esbossa el manilesl,
segur que les biblioteques
gironines i lots els seus usuaris
actuáis i fuiurs en sortiran
beneficiats.
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