L'Ajuntament al Peu de la Lletra

BIBLIOTECA MUNICIPAL

La informatització del fons documental
Aquest mes s’ha iniciat el procés
d’informatització del fons documental de
la Biblioteca per tal d’elaborar el propi
catàleg automatitzat, integrat dins el Catàleg Col.lectiu de la Lectura Pública, que
ens permetrà conèixer immediatament
allò que tenim, la ubicació i la seva disponibilitat.
Aquest procés es realitza íntegrament
a la Central de Biblioteques de Girona, la
qual ens dóna suport tècnic i informàtic, i
requereix un tractament específic de cada
document (magnetitzar, codificar, fer el
teixell i folrar). Per dur-lo a terme hem de
traslladar progressivament tots els documents a Girona i, per això, demanem a
tots els usuaris que tinguin prestat algun
document que el retornin en el termini
establert, sempre abans de finals de desembre. Serà durant aquest mes quan es
tancarà el servei de préstec per tal d’iniciar el trasllat a la nova biblioteca.
Esperem que la informatització contribueixi a crear les condicions adequades
pel treball intel.lectual dels usuaris i de la
pròpia biblioteca i facilitar els recursos
documentals apropiats. Demanem disculpes per les possibles molèsties de disponibilitat de documents que aquest procés
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de millora pugui comportar.

L’APRENENTATGE

DE LA

LECTURA
L’amor a la lectura, com tot aprenentatge humà, es forja en la família. Si l’infant o
jove posseeix una riquesa cultural, qualsevol acció sobre ell serà més fàcil. No
obstant això, per desgràcia, el model lector que perceben els infants en l’àmbit familiar és bastant pobre. Si considerem les
estadístiques, podem observar un aclaparador 42 % d’adults que declara no llegir mai, un 63% que no va comprar cap
llibre l’últim any o un 15 % de llars on no
existeix cap llibre.
Ara que s’acosten les vacances de
Nadal, des de la Biblioteca, us demanem
que sigueu partícips en la tasca de crear i
consolidar els hàbits de lectura dels vostres fills. Per això, us proposem alguns
consells extrets de l’obra de Jacint Creus
“Fer escola des de la biblioteca” que us
ajudaran en aquest procés:
· Els llibres han de parlar de coses que
agradin al nen, que li interessin i que el

diverteixin. Deixeu-los intervenir en la tria.
· Llegiu-los contes. El nen se sent fascinat quan li conteu històries.
· Escolteu-los quan us expliquen allò
que han llegit.
· Aneu junts a les llibreries i biblioteques.
· Oferiu-los llibres sempre que pugueu.
· Han de veure que vosaltres també llegiu.
Allò que no s’ha de fer si volem crear
bons lectors:
· Presentar els llibres com una alternativa a la televisió o als videojocs.
· No dir que els nens d’abans llegien
més que els d’ara.
· Obligar-los a algun tipus de lectura.
· Refusar a llegir-los nosaltres.
· No donar-los possibilitat d’elecció.
· Criticar si volen llegir o que els llegeixin una i altra vegada el mateix conte.
De ben segur que us ajudaran a estimular la imaginació i la creativitat dels
vostres fills.
Ànims i sort!.

Anna Puig
Bibliotecària Municipal
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