ACORD per a la millora i modernització del Sistema Bibliotecari de Catalunya en
el període 2004-07, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 20 de
Juliol de 2004.
La Llei 4/1993, de 18 de març, va establir les bases i les estructures fonamentals necessàries per a la
planificació, la creació, l’organització, el funcionament i la coordinació del Sistema Bibliotecari de
Catalunya. Els més de deu anys transcorreguts des de l’aprovació de la llei han suposat millores molt
importants en alguns àmbits dels serveis bibliotecaris.
Malgrat però els importants avenços, en l’actualitat continuen apareixent en el sistema alguns punts
extremadament febles que dificulten que els serveis bibliotecaris tinguin la qualitat i l’extensió que la
ciutadania de Catalunya necessita i es mereix. En aquest sentit es pot comprovar com en alguns casos
els equipaments i serveis bibliotecaris són insuficients, algunes biblioteques els falta el suport que pot
donar una xarxa, cosa que alhora comporta que la relació amb la totalitat de la infraestructura
bibliotecària sigui baixa, i manquen encara instruments bibliotecaris col·lectius adequats (un únic
catàleg, un sistema de préstec global, polítiques comunes de contractació i posada en accés lliure
d’informació electrònica, un magatzem únic per a llibres obsolets...) que vertebrin i reforcin la totalitat
del Sistema Bibliotecari de Catalunya.
En els darrers anys la nostra societat ha viscut grans canvis econòmics, tecnològics i socials, canvis
que han fet que es parlés d’un nou estadi de la societat – la societat de la informació o del coneixement
-. En aquest context les biblioteques són vistes, per les organitzacions internacionals i els països, com
les institucions que poden garantir l’accés democràtic i igualitari a la informació per part dels ciutadans.
Avui, qualsevol societat que vulgui anticipar el futur ha d’enfortir el seu sistema bibliotecari. Les noves
regles de la nova època demanen noves respostes. El ciutadà necessita un accés global a la
informació que li permeti així ser generador de coneixement. Les administracions han d’organitzar
aquest accés global estructurant el sistema bibliotecari de manera que es produeixi la interrelació de la
totalitat de les biblioteques d’un país.
Així mateix, l’Administració de la Generalitat ha de promoure la generació de les sinèrgies
indispensables per a la modernització en profunditat dels diferents components del sistema bibliotecari
de Catalunya.
Per tot això, a proposta de la consellera de Cultura i d’acord amb la consellera d’Educació i el conseller
d’Universitats, el Govern acorda:
1. Fomentar l’agrupació de les biblioteques de Catalunya en xarxes i afavorir el treball cooperatiu
entre elles.
2. Enfortir els instruments bibliotecaris col·lectius existents i crear-ne de nous.
3. Fomentar que les diferents biblioteques catalanes es dotin d’informació electrònica a través de
la contractació conjunta de recursos electrònics comercials així com posant a la xarxa recursos
d’accés lliure.
4. Coordinar la selecció i l’actualització conjunta dels sistemes automatitzats que gestionen els
serveis bibliotecaris públics per tal d’afavorir la cooperació i la creació de serveis nacionals.
5. Iniciar els treballs per crear el Catàleg Únic de Catalunya (CUC) a partir del Catàleg Col·lectiu
de les Universitats de Catalunya i el Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública.
6. Iniciar els estudis per a crear serveis bibliotecaris d’àmbit nacional, en àmbits com els préstec
interbibliotecari o la creació d’un magatzem col·lectiu per a llibres obsolets.
Aquestes accions les impulsarà un grup de treball coordinat pel director general d’universitats, el sr.
Ramon Vilaseca, per la directora general de promoció i cooperació cultural, sra. Assumpta Bailac i el
director general d’ordenació i innovació educativa, sr. Blai Gasol.
Barcelona, 20 de juliol de 2004
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