PLA D’ACCIÓ 2020
Biblioteques de Barcelona. Proposta de línies de treball

Els àmbits de treball del pla d’acció

Els àmbits de treball dels plans d’acció de Biblioteques
de Barcelona es construeixen a partir dels reptes de
futur que ens vam plantejar en el document
Biblioteques de Barcelona: 10 anys +. Nous reptes,
noves oportunitats, complementat pel que fa al repte
tecnològic pel Pla d’Innovació Tecnològica 2017-2020.

REPTES I OPORTUNITATS PER AL 2020
1.

ÀMBITS DE TREBALL PLA D’ACCIÓ 2020

La promoció de la lectura com a objectiu
central i diferencial de la biblioteca
pública
La generació de continguts en l’entorn
digital
La participació en les polítiques de
cohesió social
L’aposta per l’accessibilitat global
La resposta a la diversitat social i cultural
La necessitat de conèixer millor els
usuaris

1.

La promoció de la lectura i de la col·lecció

2.

La biblioteca en l’entorn digital

3.

La biblioteca en l’àmbit de la inclusió
social

4.

La construcció de l’acció a partir de la
cooperació i la participació
8. L’adequació dels perfils professionals
9. La proximitat i la sostenibilitat com a
valors centrals
10. El desplegament de la xarxa territorial de
Biblioteques de Barcelona el 2020
11. La construcció d’una dimensió del servei
amb mirada metropolitana
12. La vinculació de la Biblioteca Central
Urbana de Barcelona (Biblioteca Pública
de l’Estat - BPE) a la xarxa de la ciutat

5.

8.

Els serveis orientats als usuaris. La
necessitat de conèixer l’impacte dels
serveis
L’actuació a partir de la cooperació
i la participació
Els professionals
La proximitat i la sostenibilitat com a
valors.
El desplegament de la xarxa de la ciutat

9.

Procediments i recursos

2.
3.
4.
5.
6.

7.

6.
7.

Àmbit 1. La promoció de la lectura i de la col·lecció

Objectius estratègics

Objectius específics 2020

- Aprofundir en la programació cultural com a instrument bàsic,
conjuntament amb la col·lecció, per a la promoció de la lectura i
de l’accés a la informació, al coneixement i a la creació.
- Promoure de lectura entre els públics de totes les edats.
- Aprofundir en l’anàlisi de l’ús del fons documental per treballar en
una proposta de millora de la política de col·lecció.
- Promoure els continguts de música en entorns digitals.
- Celebrar els 20 anys dels Clubs de Lectura de Biblioteques de
Barcelona: Jornada oberta a professionals i usuaris.
- Implicar l’Oficina de BCN Ciutat de la Literatura en la consolidació
del projecte Horta-Guinardó, districte literari i en la definició del
projecte Biblio spoiler de Ciutat Vella.
- Potenciar la participació dels perfils de les biblioteques fent
prescripció al Bibarnabloc.
- Posar en marxa grups de treball de PDC.
- Recollir bones pràctiques de prescripció i promoció de la lectura
de Biblioteques de Barcelona, i promoció de noves accions.
- Repensar el tractament del fons de música a les biblioteques.

Àmbit 2. La biblioteca en l’entorn digital

Objectius estratègics

‐ Desenvolupar la biblioteca digital de Biblioteques de Barcelona.
‐ Desplegar diferents dispositius tecnològics d’accés a la informació
a Biblioteques de Barcelona.
‐ Garantir l’accés a la formació per a la capacitació digital de tota la
ciutadania.
‐ Promoure les TIC com a instruments al servei de la creativitat.

Objectius específics 2020

- Redefinir el projecte Antenes Cibernàrium en base al model
Antena Bàsica, Maker i Jove.
- Impulsar el projecte Biblioexperimenta. Formació bàsica en
robòtica a partir de fitxes d’experimentació (principalment públic
familiar).
- Desenvolupar el projecte Bibliolabs vinculats a les
especialitzacions del fons.

Àmbit 3. La biblioteca en l’àmbit de la inclusió social

Objectius estratègics

Objectius específics 2020

‐ Generar activitats i serveis que fomentin la participació en les
polítiques d’inclusió social de la ciutat: promoció de la lectura, ús
de les TIC...
‐ Continuar amb la col·laboració amb l’oficina del Pla de Barris per
desenvolupar programes específics d’Inclusió Social a les
biblioteques.
‐ Integrar els educadors socials en projectes socioeducatius de les
biblioteques.

Àmbit 4. Els serveis orientats als usuaris
La necessitat de conèixer l’impacte dels serveis

Objectius estratègics

Objectius específics 2020

‐ Aprofundir en el coneixement dels nostres usuaris i de les seves
expectatives vers les biblioteques.
‐ Portar a terme iniciatives per a la captació de públic jove com a
usuari actiu de la biblioteca.
‐ Apostar per les xarxes socials i canals audiovisuals com a
instrument de dinamització dels serveis i comunicació amb els
usuaris.
- Dissenyar el nou entorn web de BB.
- Revisar les mètriques de les xarxes socials de BB.
- Estudiar la possibilitat d’incorporar campanyes de promoció de BB
a les xarxes socials.
- Fer el desplegament i adequació dels nous materials de difusió.
- Aplicar i avaluar les millores introduïdes al Més biblioteques.
- Aprofundir en l’estudi dels usos no registrats (anàlisi consultes
sala, coneixement perfil usuaris...).

Àmbit 5. L’actuació a partir de la cooperació i la participació

Objectius estratègics

Objectius específics 2020

- Promoure mecanismes de participació dels usuaris en el disseny
de les activitats de les biblioteques.
- Continuar impulsant amb els centres educatius el programa de
visites escolars, amb una especial atenció als grups de secundària.
- Consolidar la coordinació amb els Centres Cívics, les Fàbriques de
Creació i els Ateneus de Fabricació.
- Participar en iniciatives de cooperació internacional amb les
ciutats de Maputo, Medellín i Tetuán així com amb Bogotà i Cali.
- Signar un conveni de col·laboració amb les biblioteques de
Buenos Aires.
- Programar activitats al voltant de l’agenda cultural de la ciutat
conjuntament amb els centres cívics.
- Establir una xarxa de col·laboració amb agents de la ciutat en
temes d’innovació: Barcelona Activa, ICUB, CCCBLab, Direcció
general de Societat Digital de la Generalitat...
- Participar en diversos grups de treball creats a partir de la mesura
de govern Cap a una política pública de Cultura i Educació,
liderats per l’Icub.

Àmbit 6. Els professionals

Objectius estratègics

Objectius específics 2020

- Capacitar els professionals de BB en eines digitals de gestió i
transmissió del coneixement.
- Consolidar el programa de formadors interns de Biblioteques de
Barcelona.
- Establir el sistema per garantir els perfils professionals
especialitzats bàsics a totes les biblioteques.
- Iniciar el procés de revisió del model de competències
professionals del personal.
- Fer la formació i capacitació del personal de BB en temes
vinculats als Bibliolabs i a innovació.
- Donar suport i formació en l’ús de les eines d’explotació
estadística de les dades de col·lecció i préstec.
- Executar les oposicions de bibliotecaris.
- Convocar les oposicions de tècnic auxiliar.
- Fer un calendari de les promocions internes i altres processos
pendents.

Àmbit 7. La proximitat i la sostenibilitat com a valors
Objectius estratègics

Objectius específics 2020

- Consolidar el treball en xarxa amb el territori: coordinació amb els
districtes i amb les entitats de l’entorn.
- Promoure els valors de conservació i respecte pel medi ambient.
- Establir les reunions de coordinació de les biblioteques amb els
districtes i els serveis centrals.
- Participar en la Marató d’Estalvi Energètic.
- Participar en el Pla Impulsa d’Energia Solar de l’Ajuntament de
Barcelona.

Àmbit 8. El desplegament de la xarxa de la ciutat

Objectius estratègics

Objectius específics 2020

- Desplegar el projecte de la RFID a les biblioteques de la xarxa, a
partir de l’aprovació del PIM 2016-2019.
- Intervenir en espais que requereixen noves funcionalitats, a partir
de l’aprovació del PIM 2016-2019.
- Continuar la revisió dels programes funcionals per recollir els
nous usos de les biblioteques (en coordinació amb la DiBa).
- Garantir la connectivitat de tots els espais de les biblioteques.
- Fer el seguiment dels projectes en desenvolupament de noves
biblioteques.
- Fer el seguiment dels projectes de reforma i manteniment.
- Fer el seguiment de la posada en funcionament del sistema RFID
a noves biblioteques.

Àmbit 9. Procediments i recursos
Objectius estratègics

Objectius específics 2020

-

Incorporar eines que permetin la millora en la gestió de BB
Garantir la convivència a les biblioteques.
Iniciar l’elaboració del Pla d’Igualtat de BB.
Incorporar noves funcionalitats a l’Aventis, amb temes de
comunicació i d’altres projectes.
- Actualitzar l’aplicatiu MVM de Clubs de Lectura a les necessitats
actuals.
- Preparar i licitar l’aplicació informàtica de gestió de temps i torns.

www.barcelona.cat/biblioteques
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