Escola d’Hivern de la biblioteca pública (10a edició: març-abril 2016)
Biblioteques públiques i participació
L'Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública és una proposta de formació adreçada al personal de les
biblioteques públiques de Catalunya que està organitzada pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de
Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de
Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.
Enguany, l'Escola d'Hivern aposta per treballar al voltant del tema de la participació amb un model que :


Consolida el format de les darreres edicions de dues sessions presencials —dimecres 16 de març i
dimecres 6 d’abril—, entremig de les quals hi haurà un període de treball i de reflexió en línia



Innova en la metodologia, evolucionant cap una Escola molt més dinàmica i participativa que mantingui
una coherència entre el contingut i la forma.

És per això que proposa als assistents sumar-se a un dels grups de treball que es configuraran al voltant de
quatre eixos: Comunitat, Continguts, Serveis i Professionals. Cadascun dels 4 grups:


Explorarà les possibilitats de la participació en relació a un eix temàtic concret (la comunitat, els serveis,
els continguts o els equips professionals).



Es fixarà un objectiu de treball concret, al llarg del primer dia presencial, que es continuarà treballant de
forma virtual durant 15 dies i que es tancarà i presentarà a la resta d’assistents el 2n dia presencial.



Comptarà amb l’acompanyament per part de dos professionals: un bibliotecari/a especialitzat en aquell
àmbit i un especialista en la conducció de grups. Conjuntament vetllaran perquè el grup pugui arribar a
conclusions concretes.

A més a més, el programa comptarà amb tres sessions plenàries: la conferència inaugural, un diàleg a tres
bandes a la meitat del 2n dia i una taula de cloenda, a banda d’un espai per a la presentació d’experiències i de
les conclusions i el treball dels diferents grups.
L’objectiu de tot plegat? Remoure pensaments, idees, trencar esquemes i poder, així, formular propostes de
futur que ens ajudin a avançar, des del nostre dia a dia.

Informació i preinscripció
El termini de preinscripció de l'Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública s’obrirà el 22 de febrer fins el 2 de març
al formulari web. L’Escola d’Hivern té les places limitades i, per tant, només s’admetran les preinscripcions que
el personal hagi acordat amb la institució corresponent. Un cop confirmada la preinscripció heu d'enviar un email informant de la biblioteca on esteu treballant i de la institució a què pertany (Diputació de Barcelona,
Generalitat de Catalunya, Consorci de Biblioteques o altres) a l'adreça: bibdoc@ub.edu).
La llista definitiva d'admesos apareixerà publicada en aquesta mateixa pàgina dilluns 7 de març amb les
instruccions per donar-se l’alta a la plataforma virtual i fer la tria de l’eix del taller i el debat virtual. Les persones
admeses hauran de presentar fotocòpia del DNI a Secretaria el dia de la primera sessió o al llarg de la setmana.
Per a qualsevol problema amb la preinscripció podeu trucar a la Secretaria d'Estudiants i
Docència de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, tel.: 934 035 770/71.
Horari:
De dilluns a dijous: de 9.30 a 13 h i de 16 a 19 h.
Divendres: de 9.30 a 13 h.
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Programa
Primera sessió presencial (dimecres 16 de març, de 10 a 14 h i de 15.30 a 18 h)
10-10.15

10.15-11.15

Parlaments institucionals
Conferència inaugural
Fomentar la participació a les organitzacions a càrrec de Dolors Reig.
Presentació de la metodologia i dinàmica de l’Escola

11.15-11.30
11.30-12

Equip de Momentum
Pausa
Grups de treball

12-14

Els participants s’organitzen en 4 grups, cadascun del quals treballarà la participació al
voltant d’un eix: Comunitat, Continguts, Serveis i Professionals. Cada grup estarà portat per
un bibliotecari especialitzat i un expert en metodologies participatives. En aquest espai
presentaran la metodologia de treball als membres i els ajudaran a fixar-se un repte com a
grup, per orientar tota la resta de l’escola.

14-15.30

Pausa per dinar

15.30-16.30

Presentació d’experiències per part de diferents biblioteques

16.30-17

Pausa
Tancament dels grups de treball

17-18

Els grups acorden el repte final i la metodologia de treball en línia que seguiran al llarg dels
següents dies (fins a la segona sessió).

Segona sessió presencial (6 d’abril, de 10 a 14 h i de 15.30 a 18 h)
Grups de treball
10-12

Els grups de debat es reuneixen per tancar la discussió i el treball online i elaborar les
conclusions que es presenten a la tarda.

12-12.30

Pausa
Diàleg a tres bandes

12.30-13.30

Participació, interacció i comunitat: reflexions crítiques des de la llibreria i els mitjans
Volem debatre amb professionals d’altres àmbits el sentit, la naturalesa i les formes de
participació. El debat serà moderat per Lluís Agustí, professor de la Facultat de
Biblioteconomia i Documentació de la UB.

13.30-14

Tancament dels Grups de treball
Els grups defineixen els darrers serrells de la presentació de les seves conclusions de la tarda.
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14-15.30

Pausa per dinar

15.30-17

Presentació de conclusions dels grups de treball
Taula de cloenda

17-18

I les administracions com ho estan treballant?
Reflexions de les pròpies experiències impulsades per les administracions.

La conferència de Dolors Reig, el diàleg a tres bandes i la taula de cloenda són oberts a l'alumnat de la Facultat
de Biblioteconomia i Documentació i al públic en general. I tindran lloc a la Sala d’actes de la Facultat.
Lloc de realització: Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona (Melcior de
Palau, 140). Com arribar-hi?

Debats no presencials (del 17 de març al 10 d’abril, a través del Campus obert de la UB)





Espai 1: Comunitat
Espai 2: Continguts
Espai 3: Serveis
Espai 4: Professionals
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