La Fundació Biblioteca Social busca aliances amb els
editors
Per què interessa conèixer la Fundació Biblioteca Social?
Perquè el llibre i la lectura són claus per a la Fundació.
La Fundació Biblioteca Social neix al juny de 2014 amb l´objectiu de contribuir a compensar els
desequilibris socials, donant suport a projectes que porten a terme les biblioteques públiques,
adreçats als col·lectius més vulnerables de la societat.
Els llibres i la lectura en són l´aspecte clau.
Premi “Biblioteca pública i compromís social”
Cada any convoca el Premi “Biblioteca pública i compromís social”. Ja se n´han fet 5 edicions. L´àmbit
d´actuació és Espanya.
Se selecciona un projecte guanyador i un accèssit. El Premi rep 1200€ i l´accèssit 600€ per a llibres per
a contribuir a consolidar el projecte. A banda, del Premi la Fundació en fa un vídeo d´uns 6 minuts per
mostrar la importància de la lectura per a la inclusió social.
Han guanyat el premi biblioteques tant diverses com “Biblioteca Bon Pastor (BCN)” per un projecte per
nens i joves en risc d´exclusió social, “Biblioteca Eugenio Trias del Retiro (Madrid)” per un projecte de
lectura amb nens hospitalitzats per càncer, “Purchena (Almeria)” per un projecte amb joves immigrants
o “Biblioteca de Llíria (València) per un projecte d´integració a la lectura per a persones amb algun tipus
discapacitat.
L´impacte del premi varia de projecte a projecte: en el cas de la Biblioteca de Bon Pastor el projecte ha
incidit en més de 3000 infants i joves, que no només ara llegeixen, sinó que molt d´ells han pogut
començar cicles formatius i trobar sortides laborals.
Destaca un recent documental (19 min): “Crecer leyendo” per una biblioteca inclusiva des de
la infància. Mostra breument els 4 primers projectes premiats on la lectura és un element essencial
d´inclusió social.

Alguns aspectes a destacar de la Fundació
 Patronat mixt: professionals del tercer sector social i bibliotecaris/àries coneguts i reconeguts
en l´àmbit de les biblioteques. Dins del seus membres: Assumpta Bailac, que va ser gerent de
biblioteques de Barcelona, Carme Fenoll, que va ser Cap del Servei de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya o Glòria Pérez Salmerón, presidenta de IFLA (Federació Internacional
d´Associacions de Bibliotecaris):
 Jurat mixt: professionals del tercer sector social i biblioteques
 Igualtat de gènere, tant en el Patronat com en el Jurat (6 dones, 5 homes)
 100% treball voluntari
 Transparència: actes reunions del patronat, memòria anual i balanç econòmic a la web
 Aportació 100 % privada (la Fundació no accepta ajuts ni subvencions públiques). A partir
del 4t any ofereix la possibilitat de ser “amic/amiga” de la Fundació.
Com pot ajudar una editorial
Més enllà d´una microdonació anual, sumar #EditorialAmiga és important per a la Fundació.
o Acantilado, Blume i Quaderns Crema ja són #EditorialAmiga de la Fundació
Ens plantegem per RSC dedicar el 0,7 del BAI a projectes socials/culturals?
Us animem a fer-vos #EditorialAmiga de la Fundació, un projecte vinculat amb:
 la lectura i el llibre
 les biblioteques
 la inclusió social
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contactar amb la Fundació a través de: info@fundacionbibliotecasocial.org
tenir més informació a:
http://fundacionbibliotecasocial.org/
Twitter: @Biblio_Social
Facebook: https://www.facebook.com/FundacionBibliotecasSocial/
Linkedin
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