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Missió i àmbit d’actuació

La CePSE neix en el marc de la cooperació bibliotec ària i 
d’acord amb la Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya
(Llei 4/1993, de 18 de març).

Depèn orgànicament del Servei del Sistema Bibliotecari de la 
Subdirecció General de Biblioteques.
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Subdirecció General de Biblioteques.
Té com a missió principal:
�Facilitar a les biblioteques l’assumpció dels reptes vinculats    
a la gestió de la col·lecció, a les polítiques d’informació i de 
préstec.
�Esdevenir un servei bibliotecari d’àmbit nacional en temes 
com el préstec interbibliotecari i la creació d’un magatzem 
col·lectiu per a documents de baix ús.



Col·lecció

� Adquisició de la col·lecció per diferents vies: compra,
fons de baix ús i donatius

� Composició de la col·lecció:
• Fons de suport al préstec destinat a complementar

col·leccions de les biblioteques públiques, en
diferents matèries i suports.
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diferents matèries i suports.
• Col·lecció documental en les llengües no oficials

a Catalunya
• Fons destinats a activitats de dinamització i

foment de la lectura (clubs de lectura, ...).
• Fons per a discapacitats visuals i/o problemes de

comprensió lectora (audiollibres, lectura fàcil ...)
• Lots temàtics (suport a les biblioteques escolars...)



Serveis

� Préstec interbibliotecari de la col·lecció de la CePSE de 
temàtica general i en els diferents suports. 

� Préstec col·lectiu de lots de documents per donar suport a les 
necessitats especifiques dels usuaris de les biblioteques (Clubs 
de Lectura, Llengües no oficials parlades a Catalunya, entre 
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de Lectura, Llengües no oficials parlades a Catalunya, entre 
d’altres)

� Coordinació del Préstec Interbibliotecari a nivell nacional
� Suport a la gestió dels fons de baix ús de les bibl ioteques
� Redistribució de fons duplicats ó sobrers a altres centres 



Servei Nacional de Préstec Interbibliotecari.   
Missió i àmbit d’actuació

La Subdirecció General de Biblioteques              
facilita un Servei Nacional de Préstec 
Interbibliotecari a desenvolupar en dues 
fases a través del sistema de valisa:

�Connexió entre totes les biblioteques del 
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�Connexió entre totes les biblioteques del 
Sistema de Lectura Pública, la Biblioteca de 
Catalunya i la CePSE.

�Extendre aquest servei a la resta de 
biblioteques del Sistema Bibliotecari de 
Catalunya (universitàries, especialitzades, 
escolars, etc.).



Objectius del Servei

�Compartir els recursos bibliogràfics entre les    
biblioteques

�Facilitar el moviment de documents per tot el 
territori

�Facilitar la racionalització de les adquisicions
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�Facilitar la racionalització de les adquisicions

�Donar al ciutadà més facilitats per accedir als 
documents

�Fer més rendibles els documents



Participants

Biblioteca de Catalunya

CePSE

Biblioteques de Girona

Biblioteques de Lleida

2008

2009
2010
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Biblioteques de Lleida

Biblioteques de Tarragona

Biblioteques de Terres de l’Ebre

Biblioteques de Barcelona

2009
2010



GRÀCIES
per la vostra atenció 
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per la vostra atenció 

Direcció General de Cooperació Cultural

Subdirecció General de Biblioteques

http://biblioteques.gencat.cat

biblioteques@gencat.cat


